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 – السرية النبوية–العرب قبل اإلسالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي،:  زيادة، حممود حممد)1(

 .439ص  م،1969، دار التأليف،  القاهرة  )اخلالفة الرشيدة
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلـرب يف :   ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلرضمي املغريب)2(

 .  83، ص2ج ،)ت.د(جم والرببر، مؤسسة مجال للطباعة والنرش، بريوتأيام العرب والع

ابن األثري، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد  )3(
، دار الكتب 3الكامل يف  التاريخ،  حتقيق أيب الفداء عبد اهللا القايض، ط: الشيباين اجلزري
 .260، ص 2، ج)ت. د(العلمية، بريوت
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)1( 














)2( 

t




                                                   
 .513ص  املرجع السايق،: زيادة )1(
التاريخ السيايس واحلضاري للدولة العربية، دار النهضة العربيـة، : سامل، السيد عبد العزيز )2(

 .198، ص )ت. د( بريوت
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)1( 

                                                   
 .271ص املرجع  نفسه، )1(
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)1(

)2(
)3(

)4(


)5(
                                                   

دان، معجـم البلـ:  ياقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا بن عبد اهللا الرومي البغدادي)1(
 .93، ص4، ج)ت.د(دار صادر، بريوت

كتاب البلدان،  حتقيق يوسف اهلادي، دار :  أمحد بن حممد بن إسحاق  اهلمذاين،  أبو عبد اهللا)2(
 . 199م، ص 1996عامل الكتب للطباعة والنرش، بريوت 

 .93، ص  4املصدر السابق، ج :  ياقوت)3(
 . املصدر نفسه، والصفحة  نفسها)4(
 اجلوهر، رشح مفيـد نمروج الذهب ومعاد:  عيل بن احلسني بن عيلني، أبو احلس املسعود)5(

 . 75، ص 2، ج)ت.د(، دار الكتب العلمية،  بريوت1حممد قميحة، ط
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 )15951157(



)1( 

 

 


)2(

 )3( 

 


)4(

)5( 
                                                   

حضارة العراق، الفصل األول، البيئة الطبيعية واإلنسان، دار :   نخبة من الباحثني العراقيني)1(
 . 14، ص 1م، ج1985اجلبل، بريوت  

معامل تاريخ الرشق األدنى القديم من أقدم العصور إىل جمـيء : نصفور، حممد أبو املحاس ع)2(
 .329م، ص 1894، دار النهضة العربية للنرش، بريوت 3اإلسكندر، ط

 .77ص، 4ج، املصدر السابق:  ياقوت.هنر بالبرصة من جانب الفرات: عابدان )*(
 .291ص، 2ج، املصدر نفسه.  من بغدادهي أخر حدود السواد مما ييل اجلبال : حلوان )*(
 . 419م، ص 1998آثار البالد وأخبار العباد، بريوت  :  القزويني، زكرياء حممد بن حممود)3(

، دار اجلبــل، بــريوت  1املوســوعة اجلغرافيــة للــوطن العــريب، ط:   رشبــل، كــامل مــوريس)4(
 . 363م، ص 1998

 .95، ص  4املصدر السابق، ج :  ياقوت)5(
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 .331املرجع السابق، ص: صفور  ع)1(
 . 329  املرجع نفسه، ص )2(
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 )(
)1(


(*)(*)
(*)

 )2( 




                                                   
 .229املرجع السابق، ص :   رشبل)1(
 وحدها مـاغرب مـن دجلـة ايل بـالد اجلبـل ،بالد واسعة تنسب ايل بكر بن وائل: دياربكر )*(

،  املصدر السابق: ياقوت.املطل عيل ناصيبني ايل دجلة ومن حصن كيفا وأمد و ميا فارقني
 494ص ، 2ج

ّ سميت بميا بنت الهنا أول من بناها  وفارقني هو : وقالوا،أشهر مدينة بديار بكر: ميافارقني )*(
 .236-235 ص،5 ج،  املصدر نفسه.  بارجني:احلالف بالفارسيه يقال له

 ، املـصدر نفـسه. بينهام ثالثة أيام وهلا رسـتاق خمـصب، بلدة فوق املوصل:جزيرة أبن عمر )*(
 .138 ص ،2ج

 .420املصدر السابق، ص  : القزويني  )2(
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(*)
(*)(*)

)1(
)2330(


)2(

)3( 

                                                   
: يـاقوت.  وبني منبج أربعـة فراسـحقلعة حصينة مطلة عيل الفرات بينها : قلعة نجم الدين )*(

 .391ص، 4ج، املصدر السابق
مالك بن طوق عتاب الثعلبي أبو كلثـوم ويل ، )م873- هـ209تويف سنة( :مالك بن طوق )*(

  .التـي عـىل الفـرات )الرحبة( اعدة الرشيد بلدةأمارة دمشق للمتوكل العبايس وبنى بمس
 قـاموس تـراجم ألشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب ،األعـالم :خري الـدين، الزركيل

 .276 ص ،5 ج،م1995 بريوت، دار العلم للماليني،11  ط،واملتعريبني واملسترشقني
دان طـوآل ومـن  وحد السواد من حديثه املوصل إيل عبـ،رستاق العراق وضياعها: السواد )*(

 أبـو احلـسن  أمحـد بـن حيـي بـن جـابر بـن داوود ، الـبالذري.العذيب إيل حلوان عرضا
 ،دار اقـــرأ، 1 ط، حتقيـــق إبـــراهيم بيـــضون، فتـــوح البلـــدان:الـــبالذري  البغـــدادي

 .342ص، م1992بريوت
 .241، ص  4املصدر السابق، ج :  ياقوت)1(
 .406املرجع السابق، ص :  رشبل)2(
 .242، ص  4ملصدر السابق، ج ا:  ياقوت)3(
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)1(

)2(
)2000()3( 




(*))4( 




                                                   
، دار ) سوريا القديمـة–مرص (دراسات يف تاريخ الرشق األدنى القديم،:  سليم، أمحد أمني)1(

 .296م، ص 1989اعة والنرش، بريوت النهضة العربية للطب
، مكتبـة 1دراسات تارخيية العرب وظهور اإلسـالم، ط:  النجار، حممد مصطفى، وآخرون)2(

 . 39- 38م،  ص 1969القاهرة النهضة املرصية، 
 . 298املرجع السابق، ص :  سليم)3(

 أبـو الفـضل حممـد بـن مكـرم بـن منظـور ، أبن منظـور.الرجل القوي من الكفار: العلج )*(
 .326 ص،2 ج،م1992  بريوت  ، دار صادر،لسان العرب: اإلفريقي التونيس

 القرن الثاين للهجرة، دار املعرفة، القاهرة  احلياة األدبية يف البرصة إىل هناية:  زكي، أمحد كامل)4(
 .  19 م، ص 1971
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)1( 
)1710()2(

)1595()3( 








)4( 




)5( 



)6( 

                                                   
 . 37م، ص 1999، دار املرشق، بريوت 15تاريخ احلضارات، ط: ، لبيبر  عبد الستا)1(

 . املرجع نفسه، والصفحة نفسها)2(
محـورايب، وزارة الثقافـة واإلعـالم، دائـرة اآلثـار والثـراث، :  األعظمي، حممـد طـه حممـد)3(

 .50، ص )ت.د(رية العراقية، بغداداجلمهو
 .39-38املرجع السابق، ص :  النجار  وآخرون)4(
 .40 – 39 املرجع نفسه، ص )5(
 مؤسسة - تاريخ العرب قبل اإلسالم -دراسات يف تاريخ العرب : ز سامل، السيد عبد العزي)6(

 . 226، ص1 م، ج1969شباب اجلامعة، اإلسكندرية 
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)()1(
)2(

)3( 

 


 

)539()4( 


 )323()5( 

                                                   
 . ة نفسها  املرجع نفسه، والصفح)1(

 . 43املرجع السابق، ص :   النجار، وآخرون)2(

 .         82 ابن خلدون، املصدر السابق، ص)3(

 . 42املرجع السابق، ص  :  النجار وآخرون)4(

 . املرجع نفسه، والصفحة نفسها)5(
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)1( 


 

  )2( 
  

)3( 
  

)7628(




                                                   
 . 451املرجع السابق، ص :  زيادة)1(

 . 14م، ص 1991، اخلرطوم  2شعر البرصة يف العرص األموي، ط:  قاسم، عون الرشيف)2(

 .         451املرجع السابق، ص :   زيادة)3(
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)1( 

2 

 





)2(




)(
 )575(
)580–602(

(*)


)3( 
                                                   

، دار الطليعة للطباعـة 2الكوفة نشأت املدينة العربية اإلسالمية احلديثة، ط:   جعيط، هشام)1(
 . 16م، ص  1993والنرش، بريوت  

 .743، ص  م1991 لبنان    –، طرابلس 2معجم احلضارات السامية، ط:   عبودي، هنري)2(
 .515 ص  ،1 ج ، املصدر السابق: ياقوت. سبع مدن عرفت بمدائن كرسى:املدائن )*(
، دار العلـم 5تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترمجـة نبيـه أمـني وآخـرون، ط:  بروكلامن، كارل)3(

 .24م، ص 1968للماليني، بريوت 
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)1(


)2(



)3(


)4(

)5(


)6()7( 
                                                   

 .267،  ص 2املصدر السابق، ج:   ابن خلدون)1(
 .72 املرجع السابق، ص  :  النجار وآخرون)2(
 .257- 256، ص1املرجع السابق، ج:  سامل)3(
 .258 املرجع نفسه، ص )4(
 .58، ص2املصدر السابق، ج:   ابن خلدون)5(
 .72املرجع السابق، ص :   النجار وآخرون)6(
 .268، ص 2املصدر السابق، ج:   ابن خلدون)7(
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1(*) 


)1(




t
(*)

)2( 

t
)3(

                                                   
هـو املثنـى بـن حارثـة بـن سـلمة )  م 635 -هــ14 :تويف سنة(املثنى بن حارثة الشيباين  )*(

. وغزا بالد فارس يف أيام أيب بكر) هـ9( صحايب فاتح من كبار القادة أسلم سنة : الشيباين
 .276 ص ،5 ج،املصدر السابق :الزر كيل

 مؤسسة شباب - تاريخ الدولة العربية -دراسات يف تاريخ العرب : زسامل، السيد عبد العزي )1(
 .230،  ص )ت. د(رةاجلامعة،  القاه

هـو قـيس بـن عاصـم بـن سـنان املنقـري )  م 640 -هـ 20:تويف سنة ( :قيس بن عاصم )*(
 أحد أمراء العرب كان شاعرا  وهو ممن حرم عىل نفسه  اخلمـر :السعدي التميمي أبو عيل

ا هذ (: ملا رآهrفأسلم وقال النبي ) هـ 9(  يف وفد متيم سنة r  وفد عىل النبي ،يف اجلاهلية
 .206ص ، 5 ج، املصدر السابق:  الزركيل.وأستعمله عيل صدقات قومه)  سيد أهل الوبر

 .  342املصدر السابق، ص :  البالذري)2(

تـاريخ اخلمـيس يف أحـوال أنفـس نفـيس،  :   الديار البكري، حسني بن حممد بـن احلـسن)3(
 .221، ص   2، ج)ت.د(مؤسسة شعبان للنرش والتوزيع، بريوت
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t(*)
)1(t

)2( 

2 




)3(t
)12633()4( 




                                                   
هو فوق القادسية ومهـا قريتـان مـن : ً موضع قرب الكوفة يسلكه احلاج أحيانا قيل:خافان )*(

 .379  ص ،2 ج ،املصدر السابق:  ياقوت.قرى السواد
 .342املصدر السابق، ص  :   البالذري)1(
 د بـن عبـد الواحـم عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكـرين  ابن األثري، أبو احلس)2(

، دار الكتب 3 القايض، طالكامل يف  التاريخ،  حتقيق أيب الفداء عبد اهللا: زريالشيباين اجل
 . 238، ص 2، ج)ت. د(العلمية، بريوت

تاريخ األمم وامللوك، منـشورات حممـد عـيل بيـضون، :  الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير)3(
 .307، ص 2 م،  ج 2001، دار الكتب العلمية، بريوت  1ط

 .343صدر السابق، ص امل:   البالذري)4(
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)1( 

t 
 -  
 - 

)2( 
 - 

)3( 
 - 


)4( 





 

                                                   
 .307، ص2املصدر السابق، ج :   الطربي)1(
 اجلاهليـة، النبـوة، اخللفـاء -التاريخ السيايس للدولة العربيـة، عـصور:  املاجد، عبد املنعم)2(

 .169 م، ص 1975، مكتبة األنجلو مرصية، القاهرة 5، ط–الراشدين 
اري للدولة العربية، دار النهضة العربيـة، التاريخ السيايس واحلض:  سامل، السيد عبد العزيز)3(

 .244، ص )ت. د(بريوت
 .  169املرجع السابق، ص :   املاجد)4(
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(*)(*)(*))1(


 





r)2(


)3(
 

                                                   
 ويف أخبار إبراهيم اخلليل عليه السالم ، ذكرها يف الفتوح، ناحية من نواحي الكوفة:بانيقيا )*(

قل موتاهـا  فاليهود تن،"إنه حيرش من ولده من ذلك املوضع  سبعون ألف شهيد" :حيث ذكر
 .331  ، ص،1 ج ، املصدرالسابق:  ياقوت.إىل هذا املكان هلذا السبب

 هلـام باروسـام العليـا وباروسـام الـسفىل مـن كـورة : ناحيتان من سواد بغداد يقال:باروسام )*(
 .320   ص  ،  املصدر نفسه.األستان األوسط

 يف أرض العـراق مـن ناحيـة  املوضع الذي كانت فيه الوقعة بني املسلمني والفرس:الليس )*(
 .248   ص ،  املصدرنفسه.البداية

 . 485، ص 2املصدر السابق، ج :  ابن خلدون)1(

 .307،  ص 2املصدر السابق، ج :  الطربي)2(
تاريخ اليعقويب، علق :   اليعقويب، أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح البغدادي)3(

، 1م، ج 1999ار الكتـب العلميـة، بـريوت ، د1عليه ووضع حواشيه خليل املنصور، ط
 .89ص 
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(*)

)(*


(*))1(


(*)
)2( 






                                                   
 ، وكانت ألليس من مـصاحلها،ً كانت مرصا كاحلرية وكان فرات بادقيل ينتهي إليها:أمغيشيا )*(

 .315 ص ،2 ج ،املصدر السابق: ابن األثري
 .242 ص ،  املصدرنفسه. وهو مرزبان احلرية:األزادبة )*(
 بالواو ومعناه بالفارسية متفرع ويكون املعنى عند تفرع  الكلمة أصلها بودقيل:فرات بادقيل )*(

 .242 ص ،  املصدر نفسه.الفرات
 .465املرجع السابق، ص :   زيادة)1(
  ، املـصدر الـسابق:ابـن األثـري.   بناء كالـصومعتني كـان بظهـر الكوفـة: الغربان:الغربيني )*(

 .242 ص ،2 ج 
 . املصدر نفسه، و الصفحة نفسها)2(
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 )1(
 








)2( 

r



)3(

)4(
t


)12622()5( 

                                                   
 . 317، ص 2املصدر السابق، ج: ي  الطرب)1(

 .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(

 .287، ص  2املصدر السابق، ج :    ابن خلدون)3(
 .89، ص  1  اليعقويب، املصدر السابق، ج )4(
  دار الطباعـة -  تـاريخ اخللفـاء الراشـدين -تاريخ العامل اإلسـالمي :   زيادة، حممود حممد)5(

 .   84، ص2 م، ج1971لقاهرة املحمدية باألزهر، ا
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)2( 

                                                   
 .355 ص ، املصدر السابق: البالذري. كلمة فارسية معناها رئيس اإلقليم:الدهاقني (*)
 ، املصدر السابق:  ياقوت. فالليج السواد قراها إحداها فلوجة: بالفتح قال الليث:الفالليج (*)

 .270، ص 4ج 
،  3املـصدر نفـسه، ج .  واد الكوفـة وهـو كـورة مـن سـ،أصله جمرى املاء كالنهر:  السيب (*)

 .293ص
 . 244، ص 2املصدر السابق، ج :  ابن األثري)1(

 . املصدرنفسه، والصفحة نفسها)2(



 

   39 

(*) 


(*))1(


)2(

)3(





                                                   
مدينة عىل الفرات يف غريب بغـداد بيـنهام عـرشة فراسـخ وكانـت تـسميتها فـريوز :  األنبار )*(

 أبو العباس السفاح سابور، وكان أول من عمرها سابور بن هرمز ذو  األكتاف، ثم جددها
املصدر الـسابق، : ياقوت.  ًأول خلفاء بني العباس، وبنى هبا قصورا وأقام هبا إىل أن مات

 .257، ص  1ج 
 وله أثر عظيم يف قتال ،r شهدت وفاة النبي : روي عنه أنه قال:القعقاع بن عمرو التميمي )*(

 شهد مع عيل موقعـة ،ًء وكان من أشجع الناس وأعظمهم بال،الفرس يف القادسية وغريها
 إىل طلحة والزبري فكلمهام بكالم حسن تقارب t وأرسله عيل ،اجلمل وغريها من حروبه

 صـوت : عنـهt وهو الذي قال أبو بكـر الـصديق ، وسكن الكوفة،به الناس إىل الصلح
 حتقيق ، أسد  الغابة يف معرفة الصحابة:  ابن األثري.القعقاع يف اجليش خري من ألف رجل

 قدمـه وقرطـه حممـد عبـد املـنعم الـربي وآخـرون،           ،ليق عيل حممد معوض وآخـرونوتع
   .387، ص 4 ج ، م1994 بريوت  ،  دار الكتب  العلمية،1ط

، دار الكتب العلمية، 1جمموع أيام العرب يف اجلاهلية واإلسالم، ط:   شمس الدين، إبراهيم)1(
 .247 م، ص2002بريوت  

 . 81، ص 2ملصدر السابق، جا:   ابن خلدون)2(

 .245، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :  ابن األثري)3(
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(*))1( 

(*) 





)2(







)3( 
                                                   

صحايب مـن رؤسـاء قومـه )  م 665هـ 45:تويف سنة: (الزبرقان بن بدر التميمي السعدي (*)
 واله  رسـول ،حلسن وجهه) وهو من أسامء  القمر (  اسمه احلصني ولقب بالزبرقان :قيل
       . وتـويف أيـام معاويـة، وكف برصه يف آخر عمره،من عمر صدقات قومه فثبت إىل زrاهللا

 .41، ص  3 ج ،  املصدر السابق:الزركيل
ــشقي)1( ــن كثريالدم ــداء احلــافظ اب ــو الف ــري، أب ــن كث ــارف، :   اب ــة، دار املع ــة والنهاي البداي

   .349،  ص 6، ج )ت.د(بريوت
 منهـا جيلـب ، شـفاثا:موضع يقال لـه بلدة قريبة من األنبار غريب الكوفة بقرهبا :عني التمر (*)

           .ًالقصب والتمر إىل سائر البالد وهو هبا كثري جدا وهي عـىل طـرف الربيـة وهـي قديمـة
 .176، ص 4 ج ، املصدر السابق:ياقوت

 .  349،  ص 6املصدر السابق، ج :  ابن كثري)2(

 .246، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)3(
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)2(
t




(*)tt
)3(

                                                   
 .87، ص 2املصدر السابق، ج : ون  ابن خلد)1(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسالم ( دراسات يف التاريخ اإلسالمي:   زيادة)2(

 .498، ص )الراشدة
 ، أسـد الغابـة: أبن األثـري.بشري بن يزيد بن معبد بن ضباب بن سبع: بشري بن اخلصاصية (*)

 .  396 ص،1ج

 .87، ص 2، ج املصدر السابق:   ابن خلدون)3(
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(*)
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شذرات الذهب يف :  احلنبيل، شهاب الدين أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد بن العامد)1(

، ج )ت. د(أخبار من ذهب، دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار القلـم، بـريوت
  .36، ص  1

 قائـد مـن :أبـو عبيـد بـن مـسعود الثقفـي)  م 634 -هـ 13:تويف سنة( :أبو عبيد الثقفي (*)
 . وهـو  أول جـيش سـريه عمـر،الشجعان أمره عمر عىل اجليش الذي سـريه إىل العـراق

 .190ص  ،4 ج ،م1986 بريوت، دار العلم للماليني،7 ط، املصدر السابق:الزركيل
بـن اابن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عـامر بـن غـنم بـن عـدي : سليط بن قيس  (*)

 ،ة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة ابن غنم بن مالك بن النجـار وأمه زغيبة بنت زرار،النجار
ًشهد سليط بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا ًr وقتل يوم جرس أيب عبيد 

 حممـد بـن سـعد بـن منيـع اهلاشـمي ،ابـن سـعد.ًشهيدا سنة أربع عرشة وليس له عقـب
 .512 ص،3 ج ،م 1980 بريوت، دار بريوت للطباعة، الطبقات الكربى:البرصي

 موضع قرب الكوفة مـن أرض العـراق نزلـه عـسكر املـسلمني يف أول ورودهـم :النامرق (*)
 .328، ص 2 ج، املصدر السابق: ياقوت.العراق

 . 88، ص 2املصدر السابق، ج :  ابن خلدون  )2(

  وكانـت قـصبتها قبـل أن، وقصبتها اليوم واسط القصبة التي بني الكوفة والبرصة:كسكر  (*)
 إن حد  كورة كسكر من اجلانب الـرشقي يف : ويقال،يمرص احلجاج واسطا ً خرسوسابور

آخر سقى النهروان إىل أن تصب دجلة يف البحر كله مـن كـسكر، فتـدخل فيـه عـىل هـذا 
 .46ص ، 4 ج ، املصدر السابق:  ياقوت.البرصة ونواحيها
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 .365، ص 2املصدر السابق، ج :   الطربي)1(

ًقديام ألهل احلرية  يعربون عليه إىل ضياعهم فأصلحه أبو عبيد وذلك ألنه كان كان :  اجلرس (*)
ًمعتال مقطوعا  355 ص   ، املصدر السابق:  البالذري.ً

 املـصدر :  يـاقوت. موقع قريب مـن الكوفـة عـىل شـاطئ الفـرات الـرشقي:قس الناطف (*)
 .349،  ص  4 ج ،السابق

 .349 ص ،  املصدر نفسه. موضع بشاطئ الفرات الغريب:املروحة (*)
، دار الفكر 1كتاب العرب يف خرب من عرب، ط:   الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن)2(

 .                23، ص 1 م، ج 1997  )م.د(للطباعة والنرش والتوزيع،

 .366، ص 2املصدر السابق، ج :  الطربي)3(
 .286 ، ص2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)4(
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 . 28 – 27 ص 7املصدر السابق، ج :  ابن كثري)1(

 .286، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :  ابن األثري)2(
 .355املصدر السابق، ص :   البالذري)3(
 .28، ص 7املصدر السابق،  ج :   ابن كثري)4(



 

   45 

 



)1(




)2(
)3(

)4( 
 

 - t
)5(

 
 - 




)6( 

                                                   
 .124، ص 2  ج - تاريخ اخللفاء الراشدين -تاريخ العامل اإلسالمي :   زيادة)1(
 .89، ص 2املصدر السابق، ج : ابن خلدون  )2(
 .368، ص 2املصدر السابق، ج :   الطربي)3(
 .89، ص 2املصدر السابق، ج :   ابن خلدون)4(
 .338، ص 2املصدر السابق، ج :   املسعودي)5(
العـرب قبـل اإلسـالم، الـسرية النبويـة، اخلالفـة (دراسات يف التاريخ اإلسـالمي:   زيادة)6(

 .519، ص )الرشيدة
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t


(*) )3(

)4(

                                                   
 .264املرجع السابق، ص :  شمس الدين)1(

 .278ص، 5 ج، املصدر السابق: ياقوت. موضع قرب الكوفة عيل سمت الشام:النخيلة (*)
 جمـراه إىل موضـع دار ، فمه عند دار الرزق يأخذ من الفرات،هنر بموضع الكوفة: البويب (*)

 للفـرات أيـام املـدود ً  وكـان مغيـضا، ومصبه يف اجلـوف العتيـق،صالح بن عيل بالكوفة
 وقد فعلوا ذلك اجلوف حتى كانـت الـسفن البحريـة ترفـأ إىل ،ًليزيدوا به اجلوف حتصينا

 .512 ص  ،1 ج ، املصدر نفسه.اجلوف
 .  357املصدر السابق، ص :  البالذري)2(

بـن ا هو الشليل بن سالك بن نرض بن ثعلبة بن جشم بن عوف :جرير بن عبد اهللا بن جابر (*)
 بأربعني r أسلم بعد وفاة الرسول ، أبو عبد اهللا  البجيل: أبو عمرو وقيل، بن حربحزيمة
 .529 ص ،2 ج ، أسد الغابة: ابن األثري.ًيوما

 .356املصدر السابق، ص :  البالذري)3(
  .89، ص 2املصدر السابق، ج :   ابن خلدون)4(
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)4(


                                                   
سية واملغيثة بينه وبني القادسية  تصغري العذب وهو املاء الطيب وهو ماء بني القاد:العذيب (*)

هو وادي لبني متيم وهـو مـن منـازل :  وقيلً، وإىل املغيثة اثنان وثالثون ميال،أربعة أميال
 .92 ص ،4 ج ، املصدر السابق:  ياقوت. هو حد السواد: وقيل،حاج الكوفة

 .237   ص - تاريخ الدولة العربية -دراسات يف تاريخ العرب :  سامل)1(
 .29، ص 7املصدر السابق، ج :  كثري  ابن)2(
 .289، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)3(
 .290  املصدر نفسه، ص )4(
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)3( 

                                                   
العـرب قبـل اإلسـالم، الـسرية النبويـة، اخلالفـة (دراسات يف التاريخ اإلسـالمي:   زيادة)1(

  .519، ص )الرشيدة
 .290، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :  ابن األثري)2(
العـرب قبـل اإلسـالم، الـسرية النبويـة، اخلالفـة (دراسات يف التـاريخ اإلسـالمي:  زيادة)3(

   .519، ص )الرشيدة
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 : قيـل، وبينها وبني العذيب أربعـة أميـال،ًبينها وبني الكوفة مخسة عرش فرسخا:  القادسية (*)

ابـن  وروى ، كانت  القادسية تـسمى قديـسا: وقال املدايني،سميت القادسية بقاس هراة
 ، ووجد هناك عجـوز فغـسلت رأسـه، بالقادسية فرأى زهرهتاu مر إبراهيم :عيينة قال

 .291ص  ،4 ج ،املصدر السابق:    ياقوت. فسميت القادسية،فقال قدست من أرض
 .359املصدر السابق، ص :  البالذري)1(
 .98، ص  1املصدر السابق، ج :   اليعقويب)2(
 .126، ص 2ج – تاريخ اخللفاء الراشدين –مي تاريخ العامل اإلسال:  زيادة)3(

،  املصدر الـسابق: ياقوت. موضع عىل بعد ثالثة أميال من املدينة عىل طريق العراق:رصار (*)
 .398 ص ،3ج
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بن ا سعد بن أيب وقاص مالك :)م 675 -600=  هـ55 - هـ .ق23(  أيب وقاص نسعد ب  (*)

 أحـد الـستة الـذين ،الصحايب األمـري:  القريش الزهري، أبو إسحاقفأهيب بن عبد منا
  ،عينهم عمر يف اخلالفة  وأول من رمى بسهم يف سبيل اهللا وأحد العرشة املبـرشين باجلنـة

 الكوفـة زمـن عمـر ة تـوىل إمـار،ً سنة وشهد بدرا17 له  فارس اإلسالم وهو ابن :ويقال
عـىل عـرش أميـال مـن ( ًوأقره عليها زمنا ثم عزله فعاد للمدينة ومات يف قرصه  بـالعقيق 

 .87 ص ،3 ج،11 ط، املصدر السابق:  الزر كيل.ومحل إليها) املدينة 
 .91، ص 2املصدر السابق، ج:  ابن خلدون)1(
 .300، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)2(
 .383، ص 2املصدر السابق، ج :   الطربي)3(

 املـصدر : يـاقوت.لـشقوق وقبـل خزيمـة من منازل طريق مكة  من الكوفة بعد ا:الثعلبية (*)
 .78 ص ،2 ج ،السابق
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 . 359املصدر السابق، ص :  البالذري)1(

 .92، ص 2املصدر السابق، ج :   ابن خلدون)2(
 .38- 37، ص 7املصدر السابق، ج :   ابن كثري)3(

، 3 ج ،املـصدر الـسابق:  يـاقوت. قرب احلرية ضاربة يف الـرب قـرب القادسـية:السيلحني (*)
 .298ص

 .359املصدر السابق، ص :   البالذري)4(
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 .98، ص  1املصدر السابق، ج :  اليعقويب)1(

 املغرية بن شعبة بن أيب عـامر بـن :) م 670 - 603= هـ50- ق هـ 20( املغرية بن شعبة  (*)
 " : صـحايب يقـال لـه، احد دهاة العرب  وقـادهتم ووالهتـم: أبو عبد اهللا،مسعود الثقفي

 وبرحها يف اجلاهليـة مـع مجاعـة مـن بنـي مالـك ، ولد يف الطائف باحلجاز"ي املغرية الرأ
ًفدخل اإلسكندرية وافدا علياملقوقس وعاد إىل احلجاز فلام ظهر اإلسالم تردد يف قبوله إىل 

  وذهبـت عينـه يف ،  وفتوح الـشام، فأسلم وشهد احلديبية والياممة،) هـ5( أن كانت سنة 
 واله عمر بن اخلطاب عىل البرصة ففتح ،اوند ومهذان وغريهاالريموك وشهد القادسية وهن

 ، املصدر الـسابق: الزر كيل.  وأقره عثامن عىل الكوفة ثم عزله، ثم واله الكوفة،عدة بلدان
 .276 ص ،7 ج ،11ط 

 .361املصدر السابق، ص :   البالذري)2(
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 . 99، ص  1املصدر السابق، ج :  اليعقويب)1(
 .41، ص  1در السابق، ج املص:   احلنبيل)2(
 .96، ص 2املصدر السابق، ج :   ابن خلدون)3(

 من بني ليث بن بكر بن عبد ، البكري: ويقال، ابن أبرهة بن سنان الليثي:خالد بن عرفطة (*)
بن ا  هو  خالد بن عرفطة بن أبرهة بن سنان : ومنهم من قال، بل من قضاعة: ويقال،مناة

 فهو عذري وحـزازي ،بن غيالن بن أسلم بن حزاز بن كاهلصيفي بن هائلة بن عبد اهللا 
 .132 – 131 ص ،2 ج ، أسد الغابة: ابن  األثري.ًأيضا

   .295 – 294، ص  2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)4(

 ،1 ج ، املـصدر الـسابق:  يـاقوت. كأنه مجع رمت اسم نبت بالبادية أخر تاء مثلثة:أرماث (*)
 .154ص  
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 .97، ص 2املصدر السابق، ج : ن خلدون  اب)1(

 .179 ص ،4 ج ، املصدر السابق:   ياقوت. ماء بني العذيب والقادسية:عني شمس (*)
 .322، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)2(
 .322، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)3(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –سـالم العرب قبـل اإل(دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)4(

 . 530، ص )الرشيدة

 .417، ص 2املصدر السابق، ج :  الطربي)5(
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(*) 






                                                   
 . 418 املصدر نفسه، ص )1(

 .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(

 .98، ص 2املصدرالسابق، ج :   ابن خلدون)3(
 ،وت دون النبـاح من هرير الفرسان بعضهم عىل بعض كام هتر السباع وهـو صـ:ليلة اهلرير (*)

ويوم اهلرير من أيامهم ما سمي إال بـذلك إال أنـه  كـان األغلـب عـىل أيـامهم أن يـسمى 
يوم اهلرير بصفني كانت :  وهو من أيامهم القديمة قيل،باملكان الذي يكون فيه ذلك اليوم

صدر امل:    ياقوت.به  وقعة بني بكر بن   وائل  وبني متيم قتل فيه احلارث بن بيبه املجاشعي
 .404 ص ،5 ج ،السابق
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 .98، ص 2املصدر السابق، ج :   ابن خلدون)1(

:  الـزركيل.من متيم الرباب من زعامء االباضـية)م658-هـ38:تويف سنة ( :هالل بن علفة (*)
 .91 ص،8 ج،11 ط،املصدر السابق

 .330، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)2(
 اخلالفـة – الـسرية  النبويـة –العرب قبل اإلسـالم (إلسالميدراسات يف التاريخ ا:  زيادة)3(

 .533، ص )الرشيدة
 .99، ص 2املصدرالسابق، ج :  ابن خلدون)4(
 .136، ص 2 ج - تاريخ اخللفاء الراشدين –تاريخ العامل اإلسالمي :   زيادة)5(
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 . املرجع نفسه، والصفحة نفسها)1(
 . 369املصدر السابق، ص :  البالذري)2(

 ،املصدر الـسابق:  ياقوت. قرية بني أذربيجان وبغداد استولت عليها دجلة فخربتها:العتيق (*)
 .83   ص ،4ج 

 .100، ص 2املصدر السابق، ج :  ابن خلدون)3(
 .515 ص  ،1 ج ، املصدر السابق:  ياقوت. تقع غريب دجلة، وهي هبرسري:املدائن الدنيا (*)

 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم (ميدراسات يف التاريخ اإلسال:   زيادة)4(
 .534، ص )الرشيدة
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 .   356، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)1(

 .   املصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(
 .368املصدر السابق، ص :  البالذري)3(
   .356، ص 2الكامل يف التاريخ، ج :  ابن األثري)4(

 هو قائد الفرس اجليد :ة مجع أسوار وهو املقدم من أساورة الفرس وقيل األساور:أساورته (*)
 ،4 ج ،املـصدر الـسابق :  ابـن منظـور.الرمي بالسهام أو اجليد الثبات عىل ظهـر الفـرس

 .388ص
 .255التاريخ السيايس واحلضاري للدولة العربية، ص :   سامل)5(
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 .460، ص 2املصدر السابق، ج :   الطربي)1(
 .369املصدر السابق، ص : ذري  البال)2(
 .66، ص7املصدر السابق، ج:   ابن كثري)3(

صحايب مـن مقـدميهم كـان يـسمي نفـسه )   م 656 -هـ 36: تويف سنة( سلامن الفاريس  (*)
ً أصله من جموس أصبهان عاش  عمرا طويال واختلفوا فيام كان يسمى به ،سلامن اإلسالم ً

 وقرأ كتب ، ورحل اىل الشام فاملوصل فنصيبني فعموريةنشأ يف قرية جيان:  قالوا،يف بالده
الفرس والروم واليهود وقصد بالد العرب فلقيه ركـب مـن بنـي كلـب فاسـتخدموه ثـم 
استعبدوه وباعوه فاشرتاه رجل من بني قريضة  فجاء بـه اىل املدينـة وعلـم سـلامن بخـرب 
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 املـصدر :  الـزركيل.مه فأظهر اسـال،اإلسالم فأعانه املسلمون عىل رشاء نفسه من صاحبه

 .112-111  ص،3 ج ،11 ط،السابق
 زعموا أنه تعاون عىل بنائه عدة ملوك وهو من أعظـم ، إيوان كرسى الذي باملدائن:اإليوان (*)

 يف عرض أقل من شـرب وهـو ، وهو مبني بآجر طول كل منها  نحو ذراع،األبنية وأعالها
 .294 ص  ،1 ج ، املصدر السابق: ياقوت.عظيم

 .28 -27 -26 – 25اآليات :  سورة الدخان)1(
 .66، ص7املصدر السابق، ج:   ابن كثري)2(
 .369املصدر السابق، ص  :   البالذري)3(
، مكتبـة النهـضة 6موسوعة التـاريخ اإلسـالمي واحلـضارة اإلسـالمية، ط:   شلبي، أمحد)4(

 .393، ص 1م، ج1974املرصية، القاهرة  
 . 363، ص 2التاريخ، جالكامل يف :  ابن األثري)5(
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 ، طسوج من طساجيج السواد يف طريق خراسان بينها وبني خانقني سبعة فراسـخ:جلوالء (*)
 .وحيمـل الـسفن إىل باجـرسا.وهو هنر عظيم يمتد إىل بعقوبا  وجيـري بـني منـازل  أهلهـا

 .156 ص  ،2 ج ،املصدر السابق: ياقوت
 .102، ص  2املصدر السابق، ج:   ابن خلدون)1(
 .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(

 .233، ص5 ج ،املصدر السابق:  ياقوت. هو هنر عليه قرى يف طريق خراسان:بابل مهروذ (*)
 مقدار معلوم الذراع واملساحة وهو عرشة أقفزة كل قفيز منها عرش أعشار :جريب األرض (*)

 .260 ص ،1 ج، املصدر السابق:ابن منظور.فالعشري جزء من مائة من جزء من اجلريب
 .102، ص 2املصدر السابق، ج:  ابن خلدون)3(
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 .469، ص2املصدر السابق، ج:   الطربي)1(
 .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(

مدينة مشهورة من أمهات البالد وأعالم املدن قصبة بالد اجلبال بينها وبـني نيـسبور : الري (*)
 .    116  ص،3ج، املصدر السابق:  ياقوت.ًمائة وستون فرسخا

 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي:   زيادة)3(
 .  537، ص )الرشيدة

مرآة اجلنان وعربة اليقظان،  وضع حواشـيه خليـل املنـصور، :  أسعد  اليافعي، أبو عبد اهللا)4(
 . 63 م،  ص 1997، دار الكتب العلمية، بريوت 1ط

 . 395، ص   1 املرجع السابق، ج :  شلبي)5(
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 سميت هناوند ألهنم وجدوها كام هـي ، مدينة عظيمة يف قبلة مهذان بينهام ثالثة أيام:هناوند (*)

 ) أوانـد( وإنام أسامها نـوح، أي نوح هو الذي  وضعها، من بناء نوح عليه السالم:ويقال
         .معناها اخلري املـضاعف أصلها بنو هوند فاخترصوا منها و: وقيل،هناوند: فخففت وقيل

 .313، ص 5املصدر السابق، ج: ياقوت
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبـل اإلسـالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)1(

 . 533، ص )الرشيدة

 .395، ص 1املرجع السابق، ج:   شلبي)2(
 .115، ص  2املصدر السابق، ج:   ابن خلدون)3(
 .419املصدر السابق، ص  : ي  البالذر)4(
تـاريخ صـدر اإلسـالم، مطـابع الوحـدة العربيـة، :  معاطي وآخرون  كرير، زينب عبد اهللا)5(

 . 161، ص )ت.د( ليبيا–الزاوية 
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النعامن بن مقرن بن عائد املـزين أبـو )  م 642 -هـ 21: تويف سنة (:النعامن بن مقرن املزين (*)

 سكن ، كان معه لواء مزينة يوم فتح مكة،ادة الشجعان صحايب فاتح من األمراء الق:وعمر
ًالبرصة ثم حتول عنها إىل الكوفة ثم عاد إىل املدينة بشريا بفتح القادسية ثم استعمله   عمر 

 .42 ص ،8 ج،11 ط، املصدر السابق:  الزر كيل. اخلطاب لفتح أصفهان ففتحهانبا
 .395، ص  1املرجع السابق، ج :   شلبي)1(
 .162املرجع السابق، ص : ر وآخرون  كري)2(

حذيفة بن جابر العبيس أبو عبد اهللا واليامن )  م 656 -هـ 36 :تويف سنة( حذيفة بن اليامن  (*)
ً صحايب من الوالة ألفاحتني كان  صاحب رس النبي  يف املنافقني مل يعلمهم أحد :لقب حسن

مـن هـو ؟ :  قـال،نعـم  واحـد: الغريه وملا ويل عمر سأله أيف عاميل أحد من املنافقني؟ فق
 : الـزركيل. عزلـه عمـر كـأنام دل عليـه:ال أذكره وحدث حذيفة هبذا احلـديث فقـال:قال

 .171 ص ،2 ج،11 ط،املصدر السابق
قيس بن هبرية امللقب بمكشوح ابن هالل )  م 657 -هـ 37: تويف سنة(قيس بن مكشوح  (*)

 ،كان سيد بجيلة يف اجلاهليـة وفارسـها صحايب من الشجعان األبطال والشعراء  :البجيل
 .209 ص،5 ج،  املصدر نفسه. له مواقف يف الفتوحات،دكنيته أبو شدا

 .519، ص 2املصدر السابق، ج :  الطربي)3(
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 .116، ص  2املصدر السابق، ج:  ابن خلدون)1(
 .519، ص 2املصدر السابق، ج:   الطربي)2(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي:   زيادة)3(

 . 550، ص )الرشيدة

 .117، ص  2املصدر السابق، ج:  ابن خلدون)4(
 . 257التاريخ السيايس واحلضاري للدولة العربية، ص :   سامل)5(

 .519، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)6(
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 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –الم العرب قبل اإلسـ(دراسات يف التاريخ اإلسالمي:   زيادة)1(

 . 551، ص )الرشيدة

 .257التاريخ السيايس واحلضاري للدولة العربية، ص :   سامل)2(
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أسامة بن زيد بن حارثـة بـن كنانـة  . ) م674 – 615=  هـ 54 -هـ . ق7( أسامة بن زيد  )*(
صحايب خليل ولد بمكة وهاجر مع النبي إيل املدينة وأمـره الرسـول : بن عوف أبو حممدا

 .291، ص 1، ج11 ط ،املصدر السابق: الزركيل.  ين  من عمرهقبل أن يبلغ  العرش
 .304 ص ،6 ج، املصدر السابق: ابن كثري)1(
  .83 ص ،2 ج، املصدر السابق: ابن خلدون)2(
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بليدة يف أطراف الشام بني الـشام ووادي القـرى، عـىل طريـق حـاج الـشام ودمـشق :  تيامء)*(

مرشف  عليها، فلذلك كان يقـال هلـا تـيامء  اليهودي ءواألبلق، حصن السموأل بن عاد يا
 .67، ص 2املصدر السابق، ج : ياقوت.     اليهودي

 .253، ص 2 ج، الكامل يف التاريخ: ابن األثري)1(
  ، دار اجليل،15، ط) االجتامعي– الثقايف –السيايس ( تاريخ اإلسالم: إبراهيم حسن، حسن)2(

  .183 ص    ،1 ج،م2001بريوت
  .332 ص ،2 ج،صدر السابق امل:الطربي )3(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبـل اإلسـالم ( دراسات يف التاريخ اإلسالمي: زيادة)4(

  .474 ص ،)الرشيدة
 .332 ص ،2 ج، املصدر السابق: الطربي)5(
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  سميفع بـن نـاكور بـن عمـرو بـن يغفـر بـن ذي ) م657 -هـ 37: تويف سنة( ذو الكالع )*(

من  ملوك اليمن  املعروفني  باألذواء، كان يف أواخر : بو رشاحيل احلمرييالكالع األكرب أ
العرص اجلاهيل وملا ظهر اإلسالم أسلم ومل ير النبي وقدم املدينة يف زمن عمـر فـروي عنـه 
وشهد  الريموك وفتح دمشق ثم سكن محص وتوىل قيادة أهلها يف جيش معاوية أيام صفني 

ًوقتل هبا، وكان جسيام وسيام  واملؤرخون خمتلفون ىف ضبط اسمه واسم أبيه متفقـون عـىل ً
 .140، ص 3، ج11املصدر السابق،    ط : الزر كيل.   تعريفه بذي الكالع

 .258، ص 2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)1(
بن اابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي  :  عمرو بن العاص)*(

أبو حممد وأمه النابغة  بنت حرملة، سبيت :  وقيللسهمي، يكنى أبا عبد اهللاغالب القريش ا
من بني حالن بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة وأخوه ألمه عمرو بـن أثاثـة العـدوي 

كان إسالمه لصفر سـنة ثامنيـة قبـل اهلجـرة :  الفهري،  وقيلسوعقبة بن نافع  بن عبد قي
 .232، ص 4غابة، جأسد   ال: ابن األثري. بستة أشهر

 الوليد بن عقبة بـن أيب معـيط أبـو وهـب ) م680 - هـ 61: تويف سنة(:    الوليد بن عقبة)*(
وهو أخو عثامن بن عفان ألمه أسلم يوم فتح مكـة، تـوىل واليـة الكوفـة : األموي القريش

 ودامـت واليتـه إىل سـنة       ) هــ25(زمن خالفة عـثامن بعـد سـعد بـن أيب وقـاص،  سـنة 
 .122، ص 8، ج11املصدر السابق، ط :الزركيل.     مات بالرقة)هـ29(

  .84 ص ،2 ج، املصدر السابق:  ابن خلدون)2(
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 .333 ص،2 ج، املصدر السابق: الطربي)1(
 ،5املـصدر الـسابق، ج : يـاقوت. بـالقرب مـن دمـشق بضم وتشديد الفـاء،:  مرج الصفر)*(

 .151ص
 .84 ص،2 ج، املصدر السابق:  ابن خلدون)2(
 .94 ص ،2 ج- تاريخ اخللفاء الراشدين – تاريخ العامل  اإلسالمي :  زيادة)3(
 .36 ص ،1 ج، املصدر السابق: احلنبيل)4(
 .187 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)5(
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 . والصفحة نفسها، املصدر نفسه)1(
  .201 ص ، التاريخ السيايس واحلضاري للدولة العربية:  سامل)2(
 ، بـريوت دار الكتـب العلميـة،1 ط، الفتـوح: أبو حممد أمحد بـن أعـثم الكـويف،ثم ابن أع)3(

   .81 ص ،1   ج،)ت.د(

  .168 ص ، املرجع السابق:  كرير وآخرون)4(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم ( دراسات ىف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)5(

   .439، ص )الرشيدة

 .198 ص ،سيايس واحلضاري للدولة العربية التاريخ ال: سامل)6(
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 .188 ص  ، املصدر السابق: البالذري)1(
 .  والصفحة نفسها،  املصدر نفسه)2(
  .256، ص 2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)3(
 .317، ص 4املصدر السابق، ج : ياقوت. واد لكلب بالساموة من ناحية العراق:  قراقر)*(
 .271، ص 3املصدر نفسه، ج . هراء من ناحية الساموةاسم ماء لب:  سوى)*(
    .189 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)4(

املـصدر : يـاقوت. مدينة قديمة مشهورة يف برية الشام بينها وبني حلـب مخـسة أيـام:  تدمر)*(
 .17، ص 2، جقالساب
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 .365،  ص 4املصدر نفسه، ج.  موضع بالبادية قرب الشام من نواحي العراق:  قصم)*(
فرجة يف اجلبل الذي يطل عىل غوطة دمشق من ناحية محص تقطعـه القوافـل :  ثنية العقاب)*(

 .133املصدر نفسه، ص . املغربة من دمشق من املرشق
.    ًمن نواحي دمشق وهو أشهر املروج يف الشعر فإذا قـالوه مفـردا فإيـاه يعنـون:  مرج راهط)*(

 .151، ص 5املصدر نفسه، ج
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبـل اإلسـالم ( دراسات يف التاريخ اإلسالمي:دة زيا)1(

    .484 ص ،)الرشيدة
ًمن أعامل دمشق وهي كورة حوران مشهورة عند العرب قديام وحـديثا: برصى )*( :   يـاقوت. ً

 .441،  ص  1املصدر السابق، ج
   .258 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ: ابن األثري)2(

 ،1املـصدر الـسابق، ج : يـاقوت. موضع معروف بالشام مـن نـواحي فلـسطني:  أجنادين)*(
 .103ص

   .85 ص  ،2 ج، املصدر السابق: ابن خلدون)3(
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(*) )13634()1( 








)2(

)3(
)4(





)5(

)6(

                                                   
واد بناحية الشام يف طرف الغـور يـصب يف هنـر األردن ثـم يمـيض إىل البحـرية :  الريموك)*(

 .434، ص  5املصدر السابق ج: ياقوت.املنثنة
 .335 ص ،2 ج،املصدر السابق :  الطربي)1(
  .259 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)2(
 .219 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)3(
 .85 ص  ،2 ج، املصدر السابق: ابن خلدون)4(
  .5 ص،7 ج، املصدر السابق:  ابن كثري)5(
  .334 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)6(
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)3(





)4()5(




)6(


                                                   
 .61 ص ،صدر السابق امل:  اليافعي)1(
 .40 ص ،1ج ، املصدر السابق:  احلنبيل)2(
 .186 ص ، املرجع السابق:  املاجد)3(
 .192 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)4(
 .336 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)5(
  .260 – 259 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)6(
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)1( 





(*) )2(


)3( 

 




)4(
)5(

                                                   
 .337ص  ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)1(
 من بني جفنة آخر ملوك الغساسنة يف )م641 -هـ 20: تويف سنة(:  جبلة بن األهيم الغساين)*(

 )هــ12(ًبادية الروم عاش زمنا يف العرص اجلاهيل  وقاتل املسلمني يف دومة اجلنـدل  سـنة
 ثم أسلم وهاجر إىل املدينة يف رواية ابن خلدون وارتد )هـ15(وحرض وقعة الريموك سنة 

املـصدر : الـزر كـيل. ا  وخرج إىل بالد الروم وىف رواية البالذري ارتـد يف بـالد الـشامفيه
 .112 – 111، ص 2، ج11السابق،   ط

 .218 ص  ، املصدر السابق: البالذري)2(
 .285 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)3(
 .40 ص ،1 ج، املصدر السابق:  احلنبيل)4(
  .61 ص ،لسابق املصدر ا:  اليافعي)5(
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)5( 

                                                   
 .186 ص ، املرجع السابق:  املاجد)1(
 .222 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)2(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم (  دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)3(

   .490، ص )الرشيدة

 . والصفحة نفسها،  املرجع نفسه)4(
  .260 ص ،2 ج،يخ الكامل يف التار:  ابن األثري)5(
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)3()4(
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)6( 

                                                   
 .194 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)1(
 .193 ص  ،  املصدر نفسه)2(
 .374 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)3(
 .265 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)4(
 .260 ص ، املرجع السابق:  شمس الدين)5(
 .265 ص ،2 ج ، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)6(
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t




                                                   
   .204 ص - تاريخ الدولة العربية - دراسات يف تاريخ العرب : سامل )1(

 .164 ص ، املرجع السابق:  كرير وآخرون)2(
 .347 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)3(
 .202 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)4(
 .87 ص  ،2 ج، املصدر السابق:  ابن خلدون)5(
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)3( 

 







)4(







                                                   
 .278 ص ،2، ج الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)1(
 .156  ص ،2 ج- تاريخ  اخللفاء الراشدين – تاريخ العامل اإلسالمي :  زيادة)2(
 .278 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)3(
 .358، ص 2 ج، املصدر السابق:  الطربي)4(
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t)1()14635()2( 

 

t
)3(
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t
t





)4(

                                                   
 .262 ص ، املرجع السابق: شمس الدين)1(
 .204 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)2(
 .359 ص ،2 ج، املصدر السابق:ربي  الط)3(
هـي لـسان األرض وهـي بـني حـوران : مدينة بـاألردن بـالغور الـشامي، ويقـال:  بيسان)*(

 .527، ص  1املصدر السابق، ج : ياقوت. وفلسطني
  .159-158  ص ،2  ج- تاريخ اخللفاء الراشدين– تاريخ العامل اإلسالمي :  زيادة)4(
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(*) 

)3( 

 







)4( 

                                                   
 .280 ص ،2 ج،لتاريخ الكامل يف ا:  ابن األثري)1(
 .86 ص ،2 ج، املصدر السابق:  ابن خلدون)2(
 بينهام أربعة فراسخ وهي يف سفح جبـل بينهـا وبـني )الشام(بلدة يف رشقي طرابلس : عرقه)*(

 .109، ص4املصدر السابق، ج: ياقوت. البحر نحو ميل
   .281 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ: ابن األثري)3(

 .360 ص ،2 ج، السابق املصدر:  الطربي)4(



 

   83 

(*) 

(*)
)1( 

(*))15636()2( 




)3(





                                                   
بليدة مطلة عىل البحرية املعروفة ببحرية طرف بطربية  وهي يف طرف حبـل، وجبـل :  طربية)*(

الطور املطل عليها، وهي من أعام ل األردن يف طرق الغور بينها وبـني دمـشق ثالثـة أيـام 
.       رية، وبينها وبني عكا يومان وهي مـستطيلة  عـىل البحـ.وكذلك بينها وبني بيت املقدس

 .17، ص  4املصدر السابق، ج : ياقوت
بـن اكعب بن احلارث بن ظامل بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بـن غـنم :  أبا األعور)*(

 بن حممد األنصاري اسم عبد اهللا: ًعدي بن النجار، شهد بدرا وأحد وليس له عقب، قال
 يف الكتـب عـم أيب األعـور احلارث بن ظامل بن عبس، وإنام كعب الذي وقـع: أيب األعور

 .514، ص 7املصدر السابق، ج : ابن سعد.   النسب وهو خطأففسامه به من ال يعر
   .281 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)1(
 .   338املصدر نفسه، ص .      وهو غريب دمشق:  مرج الروم)*(

 .443 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)2(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم (اسات يف التاريخ اإلسالمي در:  زيادة)3(

   .558 ص ،)الرشيدة
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 .443 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)1(
   .338 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)2(

  .444 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)3(
 .52 ص،7 ج، املصدر السابق:  ابن كثري)4(
،  عبادة بن الصامت بـن قـيس ) م654 -586= هـ 34 -هـ - ق38(: عبادة بن الصامت)*(

ًصحايب من   املوصوفني بالورع شهد العقبة، وبدرا وسائر : األنصاري اخلزرجي أبوالوليد
ُاملشاهد، وحرض فـتح مـرص وهـو أول مـن ويل قـضاء فلـسطني ومـات بالرملـة أو بيـت 

 .258، ص 3، ج 11ط: املصدر السابق: الزركيل. املقدس
 .104 ص  ،2 ج، املصدر السابق:  ابن خلدون)5(
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)4( 

                                                   
ًمن نواحي محص وكانت محص وقنرسين شيئا واحدا:  قنرسين)*( املصدر الـسابق، : ياقوت.  ً

 .403، ص  4ج 
 .224 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)1(
 .104 ص  ،2 ج، املصدر السابق: ابن خلدون)2(
 .446 ص ،2 ج،سابق املصدر ال: الطربي)3(
   .342 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ: ابن األثري)4(
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r)1( 

                                                   
 .104 ص  ،2 ج، املصدر السابق: ابن خلدون)1(
  .105 ص،  املصدر نفسه)2(
 .224 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)3(
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 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبـل اإلسـالم ( دراسات يف التاريخ اإلسالمي: زيادة)1(

 .564 ص ،)شيدةالر
 . والصفحة نفسها، املرجع نفسه)2(
   .166 ص،2 ج- تاريخ اخللفاء الراشدين – تاريخ العامل اإلسالمي : زيادة)3(
    .348 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ: ابن األثري)4(
قرية من أعامل دمشق ثم من عمل اجليدور من ناحية اجلوالن قرب مرج الصفر من :  اجلابية)*(

 .91، ص 2املصدر السابق، ج : ياقوت. حوران وبالقرب منها تل  اجلابيةشامل 
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.   ًمدينة عظيمة بفلـسطني وكانـت قـصبتها قـد خربـت وكانـت رباطـا للمـسلمني:  الرملة)*(

 .69، ص 3املصدر نفسه، ج 
:   علقمة بن حمزز بن األعور الكناين املـدجيل) م641 -هـ 20: تويف سنة(:  علقمة بن حمزز)*(

ًد من الصحابة شهد الريموك وحرض اجلابية  وكان عامال لعمر عـىل حـرب فلـسطني، قائ
ًومات غريقا يف طريقه إىل احلبشة غازيا عىل رأس جيش بعث به عمر املـصدر : الزر كـيل. ً

 .  248، ص 4، ج7السابق، ط

 .106 ص  ،2 ج، املصدر السابق:  ابن خلدون)1(
  . والصفحة نفسها،  املصدر نفسه)2(
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)1()2( 


)3(

)1( 

                                                   
 مرص منذ أقـدم العـصور حتـى قيـام - مرص والرشق األدنى القديم  : حممد بيومى، مهران)1(

  .22 ص ،1 ج،م1988  اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،4 ط-امللكية 
 .115 ص ، املصدر السابق: اهلمذاين)2(
 .23 – 22 ص  ،1 ج، املرجع السابق:  مهران)3(
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)2(
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(*))3( 

 

)4()5(





                                                                                                                   
 دار ،2 ط، ترمجة حممد صـبحي وآخـرون،وصف افريقيا : الفايس، احلسن بن حممد الوزان)1(

 .189 ص ،2 ج،م1983 بريوت ،الغرب اإلسالمي
   .50 ص، املرجع السابق: عصفور)2(
هي مدينة كانت أول عمل مرص من ناحية الشام عىل ساحل بحر الروم يف وسـط :  العريش)*(

 .113، ص  4املصدر السابق، ج : ياقوت.     الرمل
 . 388، ص1ج املصدر نفسه،.    صقع كبري بني اإلسكندرية وأفريقيااسم:  برقة)*(

.       مما ييل الـشام وهـي أخـر احلجـاز وأول  الـشام)األمحر(تقع عيل ساحل بحر القلزم : ايلة )*(
 .292، ص 1املصدر نفسه، ج

 .137 ص ،5 ج ،  املصدر نفسه)3(
 .583 ص ، املرجع السابق:  رشبل)4(
 .191 ص ،2 ج، السابق املصدر: الفايس)5(
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 الثقـايف – االجتامعـي –التـاريخ االقتـصادي ( حضارة مرص والعـراق: برهان الدين، دلو)1(
 .41 ص ، م1989 بريوت  ، دار الفارايب،1 ط)والسيايس

 .538 ص ، املرجع السابق:  رشبل)2(
 .50 ص، املرجع السابق: عصفور)3(
 .539 ص ، املرجع السابق:  رشبل)4(
 .8 ص ،املرجع السابق: ستار عبد ال)5(
 .42 ص ، املرجع السابق: دلو)6(
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 .266 -265 ص  ، املصدر السابق:  القزويني)1(
 .257 -256 ص ،2ج ، املصدر السابق: الفايس)2(
 .256 ص ، املصدر نفسه)3(
 .121 ص ، املصدر السابق: اهلمذاين)4(
 .213 ص  ،2ج ، املصدر السابق: الفايس)5(
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)4(

                                                   
 .353 ص ،1 ج،ملصدر السابق ا: املسعودي)1(
 .46 ص،5 ج، املرجع السابق: شلبي)2(
 .6 ص ، املرجع السابق: عبد الستار)3(
 .43 ص ،1 ج، املرجع السابق: مهران)4(
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)2(


t
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 .44 - 43 ص ، املرجع نفسه)1(
ان اإلسكندر والفرما كانا أخوين بنى كـل مـنهام مدينـة بـأرض مـرص : يقال: اإلسكندرية)*(

قد بنيت مدينة اىل اهللا فقرية وعن ": ا فرغ اإلسكندر من بناء مدينته  قالوسامها  باسمه ومل
قـد "ملا فرغ من بنـاء مدينتـه :   فبقيت هبجتها ونضارهتا اىل اليوم وقال الفرما"الناس غنية

  فذهب نورها فال يمر يوم ويشء منها ينهدم "بنيت  مدينة  عن اهللا  غنية واىل الناس فقرية
 الرمال فردمتها اىل أن دثرت وذهب أثرها وقد اختلف يف  اول مـن أنـشأ وأرسل اهللا اليها

ان : اهنا ارم ذات العامت التي مل خيلق مثلهـا يف الـبالد وذكـر آخـرون: اإلسكندرية فيقال
، 1 ج املـصدر الـسابق،: يـاقوت.  الذي بناها  هو اإلسكندر  األول  ذوالقرنني   الرومي

 184 – 183ص

 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبـل اإلسـالم (يف التاريخ اإلسالميدراسات  : زيادة)2(
 .581 ص ،)الرشيدة

 .186 ص ،1 ج،املصدر السابق:   ياقوت)3(
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)2(


)631(
)3(


)4(




                                                   
 مدخل حضاري يف تاريخ العرب – العرب يف العصور القديمة :  حيي،  لطفي عبدالوهاب)1(

 .422ص  ،م1990اإلسكندرية   ،  دار املعرفة  اجلامعية-قبل اإلسالم 
 .425 املرجع نفسه، ص )2(
 .100 -99 ص ، املرجع السابق:  بروكلامن)3(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبـل اإلسـالم ( دراسات يف التاريخ اإلسالمي: زيادة)4(

 .579 ص ،)الرشيدة
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)5( 
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tt

                                                   
 ،1 ج،م1935 )م.د( ، مطبعـة اهلـالل،4 ط، تاريخ التمـدن اإلسـالمي: جورجي، زيدان)1(

 .62ص
 . والصفحة نفسها،املرجع نفسه )2(
 43 ص ،5 ج، املرجع السابق: شلبي)3(
 .100 ص ، املرجع السابق:  بروكلامن)4(
 .62 ص ،1 ج، املرجع السابق:  زيدان)5(
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t

)3( 

                                                   
 .170 ص ،2  ج- تاريخ اخللفاء الراشدين - تاريخ العامل اإلسالمي:  زيادة)1(
 .101 ص،1 املصدر السابق، ج:  اليعقويب)2(
 .110 ص ،صدر نفسه  امل)3(
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)1000012000(
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 يعـرف بـابن األسـود الكنـدي )م653 –587=هــ33  -هــ -ق37(:  املقداد بن عمـرو)*(

صحايب من   األبطال وهو أحـد الـسبعة الـذين : البهراين احلرضمي أومعبد أو أبو عمرو
 .282، ص 7، ج11املصدر السابق، ط: الزركيل. كانوا اول من أظهروا إسالمهم

بـن ا تـاريخ خليفـة :مر خليفة بن خياط بن أيب هبرية الليثـي العـصفري أبو ع،  ابن خياط)1(
 بـريوت  ، دار الكتب العلمية،1 ط، راجعه وضبطه مصطفى نجيب فواز وآخرون،خياط
 .79 م، ص 1995
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 )18639(
 )20641()3(

)20641()22
643( )25646()4(

)19640()5(

                                                   
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم (  دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)1(

 .570، ص )الرشيدة
 ومزيـل أأللبـاس عـام أشـتهر مـن ،كشف اخلفـاء : إسامعيل بن حممد اجلراحي،لعجلوين  ا)2(

 دار الكتـب ،3 ط، حتقيـق سـعيد بـن أمحـد احللبـي العطـار،األحاديث عىل ألسنة الناس
 .212 ص ،2 ج،م1988 بريوت  ،العلمية

 .56 ص ،1 ج، م1938 بريوت  ، دار املعرفة، الدولة األموية: أمحد بن زيني، دحالن)3(
  .114 ص،2 ج، املصدر السابق:  ابن خلدون)4(
 .83 ص،م1988 بريوت  ، دار اإليامن، موجز تاريخ اإلسالم: بديع الزمان،  اللحام)5(
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)2(





)19640()3( 

(*) 







                                                   
 .512 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)1(
املـصدر :  ياقوت. مدينة عىل الساحل من ناحية مرص وهى حصن عىل ضفة البحر:  الفرما)*(

 .255  ، ص4السابق، ج
  .405، ص 2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)2(
 .405 ص  ،1 ج، املرجع السابق:  شلبي)3(
املـصدر : يـاقوت.       مدينة بينها وبني الفسطاط عرشة فراسخ عىل طريـق الـشام:  بلبيس)*(

 .479، ص 1السابق، ج 
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(*)

(*)



(*)

                                                   
 .174 – 173 ص ،2 ج- تاريخ اخللفاء الراشدين – تاريخ العامل اإلسالمي :  زيادة)1(
: ياقوت.        قرية صغرية  كانت بني القاهرة والنيل اختفت بمنازل ربض القاهرة:  أم دنني)*(

 .251، ص 1املصدر السابق، ج 
اسم مدينة فرعون موسى بمرص بينها وبني الفسطاط ثالثة فراسخ بينـه وبـني :  عني شمس)*(

 ،4املـصدر نفـسه، ج .   شـاطيء النيـلبلبيس من ناحية الشام قرب املطرية وليست عـىل
 .178ص

 .585املرجع  السابق، ص :عبودي. معناها مدينة الشمس:  هيلوبوليس)*(
هو اسـم ملوضـع الفـسطاط خاصـة، : هو اسم عام لديار مرص بلغة القدماء وقيل: بابليون)*(

 .311، ص  1املصدر السابق،   ج: ياقوت. ومعناها الفرقة الطيبة
ي بليدة أول ما يلقى القاصد ملرص من الـشام مـن الـديار املـرصية ذات نخـل ه:  العباسية)*(

 .75، ص  4املصدر السابق، ج : ياقوت.  طوال
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(*) )3( 


)4(

                                                   
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم ( دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)1(

 .574-573، ص )الرشيدة
 .512 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)2(
 مسلمة بن خملـد بـن الـصامت األنـصاري )م682 – 622= هـ 62-1(: مسلمة بن خملد )*(

من كبار األمراء يف صدر اإلسالم وفد عيل معاويـة قبـل أن يـستتب لـه األمـر  : اخلزرجي
.          ثم أضاف اليه املغـرب فأقـام بمـرص) هـ47(وشهد معه معارك صفني فواله مرص سنة 

 .224، ص7، ج 11املصدر السابق، ط : الزركيل
 مطبعة  ، فتوح مرص وأخبارها: أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا،  ابن عبد احلكم القريش)3(

 .91   ص ،م1920  ليدن  ،بريل
 .114 ص ،2 ج، املصدر السابق:  ابن خلدون)4(
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)20641()2(


)3( 





                                                   

   خارجة بن حذافة بن غانم مـن ) م660 -هـ 41: تويف سنة(:  خارجة بن حذافة العدوي)*(
صحايب من الشجعان كان يعد بألف فارس، أمد به عمر بن اخلطـاب :  كعب بن لؤيبنى

، 11املـصدر الـسابق، ط:  الـزركيل.عمرو بن العاص فشهد معه فتح مرص وويل رشطتها
 .293، ص 2ج

 عمري بن وهب بن خلف اجلمحـي )م643 -هـ  22: تويف سنة(: عمري بن وهب اجلمحي)*(
مع املرشكني  وأسلم قبل معركة أحد وشـهد املعركـة مـع صحايب شهد وقعة بدر : أبوأمية

 .89، ص 5املصدر نفسه، ج. املسلمني
 .310 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)1(
 .173 ص ، املرجع السابق:  كرير وآخرون)2(
 .179 ص ،2 ج-تاريخ اخللفاء الراشدين – تاريخ العامل اإلسالمي :  زيادة)3(
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)20641()2( 


t)3(
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)5(




                                                   
،  م1964، بـريوت    دار الثقافـة،دراسـات يف التـاريخ اإلسـالمي :مجال الـدين ،  الشيال)1(

 .81ص
 .512 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)2(
 .179 ص،2ج - تاريخ اخللفاء الراشدين – تاريخ العامل اإلسالمي :  زيادة)3(
  .407، ص 2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)4(
 .320 – 319 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)5(
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)2((*)

(*)(*)
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)3( 

                                                   
 .320 املصدر السابق، ص : البالذري)1(
 .233 ص ، التاريخ السيايس واحلضاري للدولة العربية:  سامل)2(
.     متوسطة يف الصغر والكرب: بلدة بينها وبني اإلسكندرية يوم واحد يف طريق مرص:  دمنهور)*(

 .472، ص 2املصدر السابق، ج : ياقوت
 .169، ص 3املصدر نفسه، ج . ة بأسفل مرصكورة بمرص قصبتها سنج:  سنجا)*(
 .46، ص  4املصدر نفسه، ج . هي قرية يف صعيد مرص عىل غريب النيل:  طوخ)*(
من قرى مرص عىل النيل املفيض إىل املحلة وهى من كور الغربيـة بينهـا وبـني املحلـة :  طنطا)*(

 .43املصدر نفسه، ص .  ثامنية أميال
نيس ومرص عىل زاوية بني بحر الروم والنيـل خمـصوصة بـاهلواء مدينة قديمة بني ت:  دمياط)*(

 .472، ص 2املصدر نفسه، ج. الطيب
قرية من قرى مرص بينها وبني سمنوت أربعة فراسخ وبينهـا وبـني بـر فرسـخان :  دمسيس)*(

 .463املصدر نفسه، ص . ويضاف اليها كورة دمسيس  ومنوف
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –لعرب قبل اإلسـالم ا(  دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)3(

 .580 ص ،)الرشيدة
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 .320 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)1(
 .408 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:   ابن األثري)2(
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)25646(


)2(
)23644(


)3( 

                                                   
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم ( دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)1(

 .582-581 ص ،)الرشيدة
 بن حذافة بن قيس القريش   عبد اهللا)م653 -هـ33: تويف سنة(:  بن حذافة بن قيسبد اهللاع)*(

شهد :  اىل كرسى وهاجر اىل احلبشة وقيلrصحايب أسلم قديام وبعث به النبي : أبوحذافة
 .78، ص 4، ج7املصدر السابق، ط: الزركيل. ًبدرا

 .321 – 320 ص  ، املصدر السابق:البالذري )2(
 .321 ص ،صدر نفسه  امل)3(
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 .53، ص 4، ج7املصدر السابق، ط: ياقوت.   كورة األشمونيني بالصعيد:  طيبة)*(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم (  دراسات يف التاريخ اإلسالمي:زيادة )1(

 .564 ص)الرشيدة
ن الـرسح القـريش   عبد اهللا بن سـعد بـ)م657- هـ 37:تويف سنة(: عبد اهللا بن أيب الرسح)*(

.                    صحايب أسلم قبل فتح مكة  وهو مـن اهلهـا: العامري، من بنى عامر بن لؤي من قريش
 .     89 – 88،  ص 4، ج7املصدر السابق، ط: الزركيل

 . 115 ص،2 ج، املصدر السابق:ابن خلدون )2(
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  .14 ص ، املرجع السابق:   قاسم)1(

 عاصمة كل كورة تقام فيها احلدود - مدينة كبرية – حد بني أرضني أو بني شيئني :األمصار (*)
  ة موسـوعة العـامر:يم عبـد الـرح، غالـب. ومثناه مرصان-يقسم فيها الفيء والصدقات 

  .388 ص،م1988بريوت  ، 1 ط،اإلسالمية
 دراسة يف أحواهلا العمرانية واملالية يف العصور ، خطط البرصة ومنطقتها: صالح أمحد،العيل )2(

  .5 ص ،م1986 بغداد  ، مطبعة املجمع العلمي،اإلسالمية األوىل
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  .110  ص ،2ج  ، املصدر السابق:ابن خلدون )1(
 .6 -5 ص ، املرجع السابق:العيل )2(
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 .117 ص،1 املصدر السابق، ج:  ياقوت.  من نواحي بغداد، من جهة النهروان: االحواز(*)

ــاجي)1( ــار،  ن ــد اجلب ــة اإلســالمية: عب ــدن العربي ــرصة،1ط ، دراســات يف امل ــة الب ،  جامع
 .103 – 102  ص ، م1986البرصة
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)4( 

                                                   
  .133 ص ،1 ج، املرجع السابق:زيدان )1(
 .271-270 ص ، التاريخ السيايس واحلضاري للدولة العربية:سامل )2(

ًعرشة دراهم فضيه تساوي دينارا واحدا ذهبيا ووزن الدينار الذهبي : قيمة الدرهم: الدرهم(*) ً ً
، دار 1 دراسات يف تاريخ احلـضارة االسـالمية، ط: حالق، حسان.)جرام4،276 ( :هو

 .142،صم1989النهضة العربية للطباعة والنرش،بريوت 
 ، مكتبة اخلانجي للطبع والنـرش،2 ط، احلضارة العربية اإلسالمية: عيل حسني،  اخلربوطيل)3(

 .51 -50 ص ،)ت.د( القاهرة
  .50 ص ،  املرجع نفسه)4(
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  .14 ص ، املرجع السابق:   قاسم)1(
   .271 ص  ، التاريخ السيايس واحلضاري للدولة العربية:  سامل)2(

 .170 -169 ص ،1 ج، السابق املرجع:  زيدان)3(
  .467 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)4(
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)14635(
)3(

)16637(



)4(

                                                   
بـن اعتبة بـن غـزوان بـن جـابر )   م 638 – 584=  هـ 17 - ق هـ 40(عتبة بن غزوان  (*)

.  ً وشهد بدرا قديم اإلسالم هاجر إىل احلبشة،:وهيب احلارثي املازين، أبو عبد اهللا، صحايب
 .201، ص 4 ج،7 املصدر السابق، ط :الزركيل

 أثر العوامل االقتـصادية واالجتامعيـة يف تطـوير احليـاة االقتـصادية يف : عبد اجلبار، ناجي)1(
 ، جامعـة البـرصة، مركز دراسـات اخللـيج العـريب،1 العدد ، جملة اخلليج العريب،البرصة

 . 56 ص ،  املجلد الثامن، م1986البرصة   

  .669 ص ،3 ج،) ت.د( بريوت،ة دار املعرف: دائرة املعارف اإلسالمية)2(
  .132-131 ص ،دراسات يف املدن العربية اإلسالمية :  ناجي)3(
 .467-466 ص  ، املصدر السابق: البالذري)4(
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 .281 ص، املرجع السابق: اخلربوطيل)1(
   .111 ص،2 ج، املصدر السابق: ابن خلدون)2(

   .467 ص  ، املصدر السابق: البالذري)3(

 .467 ص ، املصدر السابق: البالذري)4(
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)14635()4( 

                                                   
 فارسية وهي بناء كالقرص حولـه بيـوت لألعـاجم يكـون فيهـا مكـان للـرشاب :الدساكر(*)

 بناء عيل هيئة قرص فيه منازل وبيوت للخدم واحلشم يكـون للملـوك وعظـامء –واملالهي 
 .188 املرجع السابق، ص:  غالب.الروم

ة اجلمل أول النهار وهو مدينة املسامعة بنـت  موقع قريب من البرصة كان فيه وقع:الزابوقة (*)
 .125، ص 3املصدر السابق، ج :  ياقوت.ربيعة بالبرصة

  .431 ص ،1 ج،املصدر نفسه )1(
 .467 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)2(
 .634 ص ، املصدر نفسه)3(
 .439 ص ،2 ج، املصدر السابق: الطربي)4(



 

   117 

2 




(*))1( 
t




)2( 


t
)3( 


t
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قطبة بن قدادة  بن جرير السدويس الشيباين ) م 635 - هـ 14: تويف سنة (: قطبة السدويس(*)

 .200، ص 5، ج11 املصدر السابق، ط:الزركيل .أسلم بعد فتح مكة: من بكر بن وائل
 .133 ص ،دراسات يف املدن العربية اإلسالمية :  ناجي)1(
  .467 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)2(
  .134 ص ،يةدراسات يف املدن العربية اإلسالم :  ناجي)3(
  .472 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)4(
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t
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)5( 
                                                   

  .111 ص،2 ج، املصدر السابق:  ابن خلدون)1(
  املالمح السياسية واحلضارية ملدينة البرصة من خـالل كتـاب : خليل إبراهيم،   السامرائي)2(

  ، م1987 بغـداد ، احتاد   املؤرخني العرب،34 العدد ، جملة املؤرخ العريب،ألف ليلة وليلة
            .205ص 

 .439 ص ،2 ج، املصدر السابق: الطربي)3(
 .463 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)4(
  .134 ص ،دراسات يف املدن العربية اإلسالمية :  ناجي)5(
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 .472 ص  ، املصدر السابق:البالذري )1(

 .248 املصدر السابق، ص :  البالذري. مكان موضع السالح:املسالح (*)
 ، املسلمون وآثارهم املعامرية حتى هناية عرص اخللفاء الراشدين: عبد اهللا كامل موسى، عبده)2(

  .134  ص ،2003 القاهرة  ،دار اآلفاق العربية
 .439 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)3(

 الواحدة قصبة نبات مائي اسـتعمل بأنواعـه املختلفـة يف بنـاء األكـواخ وأسـوار :القصب (*)
 .بساتني وسياجات أفنية الدور وسقوفها واستعمل  كأنابيب جلـر امليـاه ملـسافات قريبـةال

 .315 املرجع لسابق، ص :غالب
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)4( 

                                                   
 .468 ص  ، املصدر السابق: البالذري)1(
 .432 ص ،1 ج ،املصدر السابق:   ياقوت)2(
 اخلالفـة – العـرب قبـل اإلسـالم  الـسرية النبويـة ( دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)3(

 .540 ص ،)الرشيدة
  .432 ص ،1 ج ،املصدر السابق:   ياقوت)4(
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 )17638()1(


(*))16637( )17

638()2()15636(
 )16637(
)3( 




(*) )1( 
                                                   

  .479 ص ،2 ج، املصدر السابق:  الطربي)1(
ُعبدا هللا بن قيس بن سليم )   م 665 – 602/ هـ 44 -هـ . ق21 ( :أبو موسى األشعري (*)

  صـحايب مـن الـشجعان الـوالة:بن حضار بن حرب، وهو من بني األشعر بن  قحطانا
الفاحتني ولد يف زبيد باليمن وقدم مكة عند قدوم اإلسالم، فأسلم وهاجر إىل احلبـشة ثـم 

 .) هــ17( استعمله  الرسول عـىل زبيـد وعـدن وواله عمـر بـن اخلطـاب البـرصة سـنة 
 .114، ص4، ج7املصدر السابق، ط : الزركيل

 .467 ص ، املصدر السابق:  البالذري)2(
 .336 ص ،2 ج،التاريخ الكامل يف :  ابن األثري)3(

 الوحدة لبنة، وهو طني تصب منه حجارة متوازية املـستطيالت جتفـف يف الـشمس :اللبن (*)
وتبنى هبا جدران غليظة يبلغ عمقها ثامنني سم وقد عرف البناء باللن منذ القدم وخاصـة 
ن حيث ينذر احلجر كبالد ما بني النهرين ومنه كانت بيوت دمشق قبل الفتح وبعده وجدرا

 .330 املرجع السابق، ص :  غالبrمسجد الرسول 
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  .171، ص 2 ج، املرجع السابق:   زيدان)1(
  .491 ص  ،4 ج ،املصدر السابق:   ياقوت)2(
  .173-172، ص 2 ج، املرجع السابق:  زيدان)3(
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 .390 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)1(
  .372 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)2(
 .539 ص  ، املصدر السابق:  البالذري)3(
 .67 ص ، املرجع السابق:  جعيط)4(
 .373 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)5(
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t)1( 
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)17638(

)2(
)15636((*)

(*)
)3(

)18639()4( 

                                                   
 .157 ص ،دراسات يف املدن العربية اإلسالمية :ناجي )1(
 .373 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن ا األثري)2(

 بن عمرو بن قيس بن حيان حعبد املسي)   م 633 - هـ12 :تويف سنة ( :ابن بقيلة الغساين (*)
 معمر من الدهاة من أهل  احلرية له شعر وأخبار، أدرك اإلسالم وظـل :بن بقيلة الغساينا

 .153، ص 4، ج7 املصدر السابق، ط:   الزركيل.عىل نرصانيته
 خمتـار :قـادر الرازي، حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـد ال.)الصحراء الواسعة (  املفازة :الفالة (*)

 .583، ص )ت.د(الصحاح، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة  
 .338 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ: ابن األثري)3(
  .103 ص ،1ج ، املصدر السابق:  اليعقويب)4(



 

   125 

3 

t 
(*))1(


t

 
)2(


)3(
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ّ تنبت ما دام رطبا فإذا ابيض فهي طريفة وإذا ضخم ويبس فهو احلىل:النص (*)  :ن األثـري ابـ.ً

 .337، ص 2 التاريخ،جالكامل يف
 .479 ص ،2 ج، املصدر السابق:   الطربي)1(
   .373 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:  ابن األثري)2(

 ، التنظيامت االجتامعية واالقتصادية يف البـرصة القـرن األول اهلجـري: صالح أمحد،  العيل)3(
 .18 م، ص 1969 بريوت،2ط

 .389 ص  ، املصدر السابق:   البالذري)4(
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)4(



                                                   
 .479 ص ،2 ج، املصدر السابق:   الطربي)1(
  .161 ص ،دراسات يف املدن العربية اإلسالمية :   ناجي)2(
 . والصفحة نفسها،   املرجع نفسه)3(
 .373 ص ،2 ج، الكامل يف التاريخ:   ابن األثري)4(
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)3( 

                                                   
 .173 ص ،2 ج، املرجع السابق:   زيدان)1(
 .479 ص ،2 ج، املصدر السابق:   الطربي)2(

 املرجـع : زيـدان. املعروف بدير النصارى أو دير ماجرجريس بمرص العتيقـة:حصن بابل  (*)
 .173، ص 2السابق، ج

   .236 ص ، املصدر السابق:   القزويني)3(
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 .72 ص ،5 ج، املرجع السابق:   شلبي)1(
  .28 ص ، املرجع السابق:  الشيال)2(
 .180 ص ، دراسات يف املدن العربية اإلسالمية:  ناجي)3(
  .106 ص ،  املرجع نفسه)4(
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t

                                                   
 .72 ص  ،5 ج، املرجع السابق:شلبي )1(
 .69 ص ، املرجع السابق:  عبد الستار)2(
  .73 -72 ص  ،5 ج، املرجع السابق:  شلبي)3(
 .286 ص، املرجع السابق:  اخلربوطيل)4(
 . والصفحة نفسها،املرجع نفسه )5(
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)3(


)20640()21641()22642()4( 
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)5(


)6( 

                                                   
 .236 ص ، املصدر السابق:  القزويني)1(
 .173 ص ،2 ج، املرجع السابق:  زيدان)2(
 .179 ص ،دراسات يف املدن العربية اإلسالمية :   ناجي)3(
 .179-178 ص ، املرجع نفسه)4(
 .150 ص ،2 ج، املرجع السابق: زيدان)5(
  .180دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص  : ناجي)6(
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 .139ص  دراسات يف املدن العربية اإلسالمية،: ناجي) 1(
 .281ص  املرجع السابق،،: اخلربوطيل )2(
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r)2( 




145762
                                                   

 ، م1999 القاهرة  ، دار اآلفاق العربية،1 ط،املدينة اإلسالمية: لستار  حممد عبد ا،عثامن )1(
  .65ص

 .57ص  ،خطط البرصة ومنطقتها: العيل )2(
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 .141ص  ،دراسات يف املدن العربية اإلسالمية: ناجي) 1(
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)1()2(




)3( 


 

)4(




                                                   
 .67ص ،4ج  املصدر السابق،:   ابن منظور)1(
 . 430، ص 1 ج،املصدر السابق:   ياقوت)2(
 .439 ص ،2 ج ،املصدر السابق:  الطربي)3(
 . 430، ص 1املصدر السابق، ج:  ياقوت)4(
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)2( 




 








)3( 

 




                                                   
 . والصفحة نفسها املصدر نفسه،)1(
 .227املصدر السابق،  ص :   اهلمذاين)2(
، املؤسسة العربية 1خطط البرصة وبغداد، ترمجة إبراهيم السامرائي، ط:   ماسينيون، لويس)3(

 .71 ص، م1981للدراسات والنرش، بريوت
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)6( 




                                                   
موسوعة تاريخ البرصة، رشكة التابمس للطبـع والنـرش،  : العبايس، عبد القادر باش عيان  )1(

 .22، ص 1 م، ج1988بغداد  
 .19املرجع السابق، ص :   زكي)2(
 . والصفحة نفسها  املرجع نفسه،)3(
 .22، ص1املرجع السابق، ج:   العبايس)4(
 .والصفحة نفسها  املرجع نفسه، )5(
 .19رجع السابق، ص امل: يزك  )6(
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)3( 

                                                   
أثر العوامل االقتصادية واالجتامعية يف تطوير احليـاة الثقافيـة يف البـرصة، املرجـع : ي  ناج)1(

 .55السابق، ص
 .   430، ص 1املصدر السابق، ج:    ياقوت)2(
 . 130دراسات يف املدن العربية اإلسالمية،  ص : ي ناج  )3(
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)2( 
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)3(

)4(

                                                   
 .430ص ،1ج  املصدر السابق،:   ياقوت)1(
 .23 -22ص  ،1ج  املرجع السابق،:   العبايس)2(
 .61املرجع السابق، ص : ي زك)3(
، مكتبة الدار العربية للكتاب، 1 مدينة إسالمية، ط1000موسوعة : عبد احلكيم   ألعفيفي،)4(

 .113م، ص 2000)   م. د(
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)2( 













)3(1 

                                                   
 أميال أو مجع مفرده فرسخ، وهو وحدة طولية  لقياس املسافات ويساوي ثالثة: الفراسخ(*)   

، دار 4الفقـه اإلسـالمي وأدلتـه، ط: الزحييل، وهبـة). خطوة12000(أو ) ً مرتا5544(
 .142، ص 1 م، ج1997 دمشق،الفكر

 .31خطط البرصة ومنطقتها، ص : العيل)  1(
 .39، ص 1املصدر السابق، ج: ياقوت. ًمخسة وعرشون فرسحا: الدرجة(*)    

 .430ص نفسه، املصدر )   2(
 .23، ص 1املرجع السابق،  ج: ايسالعب)  3(



 

   143 


t)1(
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)4(

                                                   
م، 1985 دمشق اجلاحظ يف البرصة وبغداد وسامراء، ترمجة إبراهيم الكيالين،: شارل بيال)  1(

 . 34ص 
املرجع : العبايس  .ًهو تل عظيم يقع بالقرب من احلدود العراقية الكويتية حاليا: جبل سنام(*)  

 .25، ص 1السابق، ج
 .24ص  ،نفسهاملرجع )    2(
 . والصفحة نفسهااملرجع نفسه، )  3(
 .33املرجع السابق، ص : شارل  بيال)  4(
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)2(


)3( 

                                                   
 .30املرجع السابق، ص : ماسينيون) 1(

املصدر :  البالذري .الرئيس عند الفرس واجلمع مرازبة، واملرزبة الرئاسة عندهم: املرزبان(*)   
 .443السابق، ص 

 .312، ص2ج املصدر السابق،:   ياقوت)  2(
 .26-25، ص1ج املرجع السابق،:  العبايس) 3(
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)4(




                                                   
 .26ص ،املرجع نفسه)  1(
 .123خطط البرصة ومنطقتها، ص: العيل)  2(
 .28-27، ص1ج املرجع السابق،:العبايس3) (
 .125-124البرصة ومنطقتها، ص:   العيل )4(
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)3(








)4( 

                                                   
 . 28، ص 1املرجع السابق، ج:  العبايس )1(

الجتامعية يف تطوير احلياة الثقافيـة يف البـرصة، املرجـع أثر العوامل االقتصادية وا:  ي  ناج )2(
 .56السابق، ص 

 .77 - 76، ص 1املصدر السابق،  ج:  ياقوت )3(
 . 146 – 145دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص : ناجي)  4(
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)3(
)4(
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)5(


)6( 

                                                   
 .131املرجع نفسه، ص )   1(
 . 30، ص1املرجع السابق، ج: العبايس) 2(

 .134املدن العربية اإلسالمية، ص دراسات يف :    ناجي)3(
 . 30، ص1املرجع السابق، ج: العبايس)  4(

 .77 – 76، ص 1املصدر السابق، ج: ياقوت)  5(
 . 286املصدر السابق،  ص : يالقزوين)  6(
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)2(









)3( 

                                                   
ًاستدارهتا  ثامنية عرش ميال حييط هبا جبال عالية جدا ومياههـا خارجـة مـن :  غوطة دمشق(*)  ً

 . 219، ص 4املصدر السابق، ج: تياقو.   تلك اجلبال

 . 117، ص 1املصدر نفسة، ج.   جلحون هنر بلخ بينهام نحو عرشة فراسخ: يقال:  هنر بلخ(*) 

 .77، ص نفسهاملصدر )  1(
 .  141، ص 1املرجع السابق، ج: الزحييل.     ساعة وهى ثامنية فراسخ12: املرحلة(*)   

 .431، ص 4جنفسه،  رجعامل)  2(
 . 33، ص1املرجع السابق، ج: بايسالع)  3(
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12633

)1(
)2()3(


 


 )4( 




                                                   
 .309، ص 2ج  املصدر السابق،: الطربي)  1(
أيام العرب يف اإلسـالم، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، بـريوت  :   أبو الفضل، إبراهيم حممد)2(

 .178 م، ص 1968
 .239، ص 2ج  الكامل يف التاريخ،: ابن األثري) 3(
 .178املرجع السابق، ص : بو الفضلأ )4(
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)1( 


t)2( 
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635)3(










                                                   
 .391 ص، 1املرجع السابق، ج:   شلبي)1(
 .132دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :   ناجي)2(
 .441، ص 2املصدر السابق، ج:   الطربي)3(

أول من ابتنى دارا واقتنى اخليل بالبرصة، كان : الثقفي الطائفيةبن احلارث بن كلدا :نافع  (*) 
: الزركيل. عرتف  احلارث أنه ولده فنسب إليهرقيق أهل الطائف أمه موالة للحارث وا من

 .352، ص 7ج ،11املصدر السابق، ط
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16536




)2( 
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)3( 




                                                   
 .431، ص1املصدر السابق، ج:   ياقوت)1(
 . 515ص ،2املصدر السابق،  ج:  ابن خلدون)2(

اخلالفـة  -  الـسرية النبويـة -العرب قبل اإلسـالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي : زيادة) 3(
 .543،  ص)دةيالرش
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t)2(
t)3(




                                                   
 .30املرجع السابق، ص: شارل بيال )1(
 .132دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص : ناجي)  2(
 . 113 م، ص1983 اخللفاء الراشدون، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة: ،  فتحيةياونربال)  3(
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300–800)1( 

 




)2(


)3( 




t









                                                   

 .134دراسات يف املدن العربية اإلسالمية،  ص :   ناجي)1(
 .21املرجع السابق، ص:   زكي)2(
 . 461املصدر السابق، ص : ي   البالذر)3(
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14635
)2(
1463516

637)3(
                                                   

 .املصدر نفسه، والصفحة نفسها)1(
 . 39املصدر السابق، ص: احلنبيل )2(

 .351، ص1ج املصدر السابق،: ياملسعود)  3(
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1463517638

14635
17638)1(14

635t


1725638–645)2(
17638

17638)3(
t

17638)4( 




1463516637

                                                   
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبـل اإلسـالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي: زيادة) 1(

 .543، ص )الرشيدة
، م1983تاريخ الدولة العربية اإلسالمية، مكتبة املعارف، الرباط  : رشيد عبد اهللا ،اجلمييل) 2(

 .199ص
النظم اإلداريـة واملاليـة يف الدولـة اإلسـالمية، الـرشكة العامـة للنـرش، : ، حممد فرجاهلوين )3(

 .122 م، ص1976  بنغازي
 . 158، ص1ج ،)ت.د (اللباب يف هتذيب األنساب، مكتبة املثنى، بغداد : ابن األثري ) 4(
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17638


t










)1( 





t)2(




                                                   
 .30املرجع السابق، ص : شارل بيال)  1(

 .موضع بالبرصة يف موضع حوض محاد يف رحبة دعلج وهي رحبـة بنـي هاشـم: الدهناء(*)  
 .439، ص2املصدر السابق،  ج: ياقوت

 .135دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص : ناجي)   2(



 

   157 

)1(


17638

t

)2( 





17638

14635



 

 



 

                                                   
 .40، ص 1ج املرجع السابق،: العبايس)  1(
 .373، ص2ج الكامل يف التاريخ،: ابن األثري) 2(



 

   158 

 - 


t
)1( 
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)2( 
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t
)3( 

 - 


rً

                                                   
 .17املرجع السابق، ص :  قاسم)1(
 .44، ص 1املرجع السابق، ج: العبايس)2(
 .478املصدر السابق، ص :  البالذري)3(

تي تعلوها امللوحة وال تكاد تنبـت أرض ذات ملح، ومجعها سباخ من األرض ال:   السبخة(*)
 .24، ص3املصدر السابق،  ج: ابن منظور. إال بعض الشجر
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 )1(
t

 )2(
t

 
 - 

)3(
 


)4( 

 - 



)5( 

                                                   
، دار الكتـب 1املصنف، حتقيق أيمن نرص الدين األزهري، ط:   الصنعاين، بن مهام بن نافع)1(

 .252،  ص 12م، ج2000العلمية، بريوت 
 .436، ص1املصدر السابق، ج:  ياقوت)2(
 .33املرجع السابق، ص :  زكي)3(
 .436، ص 1املصدر السابق، ج: ياقوت)4(
 .19املرجع السابق، ص : قاسم) 5(
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t)1(

)2(
)3(






 )4(

)5( 
                                                   

 .461دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص: يناج)   1(
 .515، ص2، جاملصدر السابق: ابن خلدون) 2(
 .467املصدر السابق،  ص : البالذري)  3(

صحايب أسلم قبل احلديبية )  م685  -هـ 65 :تويف سنة(معقل بن سيار بن عبد اهللا املزين  (*)  
          .ضوان وسكن البرصة وتويف هبا  وهنر معقل منسوب إليه حفره بأمر عمـروشهد بيعة  الر

 .271، ص 7، ج 11 طاملصدر السابق،: الزركيل
صحايب من : هو نفيع بن احلارث بن كلدة الثقفي)  م672 - هـ 52 :تويف سنة: (أبو بكرة(*)  

 .44، ص 8املصدر نفسه، ج.  أهل الطائف
 .232السابق،  ص املصدر  :اينذاهلم)  4(
 . 43، ص 1املرجع السابق، ج : العبايس) 5(
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)1(


)2(
(*)

)3( 

                                                   
 .460املصدر السابق، ص:   البالذري)1(
 .33قتصادية يف البرصة يف القرن األول اهلجري،  ص التنظيامت االجتامعية واال:   العيل)2(

ًقوم من العجم بالبرصة نزلوها قديام كاألحامرة بالكوفة واألسوار الواحد من :   األساورة(*) 
، 4املـصدر الـسابق، ج: ابـن منظـور.  أساورة الفرس، وهو الفارس من فرساهنم املقاتلة

 .388ص
 .54املرجع السابق، ص:   شارل بيال)3(
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)1(


)2( 

 




438439
)3(




)4( 

 




                                                   
 .55 – 54  املرجع نفسه، ص )1(
  .64املرجع السابق، ص:   زكي)2(
  .500املصدر السابق، ص:   البالذري)3(
 .58املرجع السابق، ص:   زكي)4(
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)1( 

 




)2( 




)3( 
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)4(

t

                                                   
 .55  املرجع نفسه، ص )1(
 .34التنظيامت االجتامعية واالقتصادية يف البرصة  يف القرن األول اهلجري، ص:   العيل)2(
 .335، ص  2ل يف التاريخ، جالكام:   ابن األثري)3(
 .439، ص2املصدر السابق، ج:   الطربي)4(
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)1( 







17–27638–648


)2(


)3( 




)4( 




                                                   
 .43، ص  1املرجع السابق،  ج:    العبايس)1(
أثر العوامل االقتصادية واالجتامعية يف تطوير احليـاة الثقافيـة يف البـرصة، املرجـع :   ناجي)2(

  .57السابق، ص 
  .17املرجع السابق، ص :   قاسم)3(
 .18سه، ص  املرجع نف)4(
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)1( 

t


t



)2( 
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 .19 املرجع نفسه، ص )1(
 . 493، ص 2املصدر السابق، ج:   الطربي)2(
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)1( 
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)2( 
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)3( 
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)4( 
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)5( 

                                                   
 .35املرجع السابق، ص :   قاسم)1(
 .71املرجع السابق، ص :   زكي)2(
 .  املرجع نفسه، والصفحة نفسها)3(
 .57املرجع السابق، ص :   شارل بيال)4(
  .24املرجع السابق، ص :   ماسينيون)5(
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)2( 


)3(



                                                   
 .18سه، ص  املرجع نف)1(
 .63املرجع السابق، ص :   زكي)2(
 .55املرجع السابق، ص:   شارل بيال)3(
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(*) 








t)2( 

)3(


                                                   
  .64املرجع السابق، ص:   زكي)1(

 .281، ص3املصدر السابق، ج:   ياقوت.بلدة بام وراء النهر: السوس(*) 
 .497املصدر السابق، ص:   البالذري)2(
 .71املرجع السابق، ص:   شارل بيال)3(
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)1( 

 


)2(


)3(
t)4( 


)5(


)6( 

 




                                                   
 .498املصدر السابق، ص: ري  البالذ)1(
 .294، ص 2املصدر السابق، ج:  ابن منظور)2(
 .500املصدر السابق، ص:  البالذري)3(
  .501  املصدر نفسه، ص )4(
  .308، ص 7املصدر السابق، ج:  ابن منظور)5(
 .74املرجع السابق، ص:   شارل بيال)6(
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)1( 

 




)2( 
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– 







12
)3( 

                                                   
 .64املرجع السابق، ص :   زكي)1(
 .80 – 79جع السابق، ص املر:   شارل بيال)2(
املالمح السياسية واحلضارية ملدينة البرصة من خالل كتاب ألـف ليلـة وليلـة، : ي السامرائ)3(

 .205املرجع السابق، ص 
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t

)1( 


(*)

)2( 


17–19638–640

t
)3( 

 






                                                   
 .65املرجع السابق، ص:    عثامن)1(
باحة الدار أو ساحتها أو فجوة بني البيوت جيمع فيها الناس للبيع والرشاء أو اللهو : الرحبة*) (

 .192املرجع السابق، ص:   غالب.ضية الوقتومت
 .230املصدر السابق، ص:  اهلمذاين)2(
 .135املرجع السابق، ص:   عبده)3(
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(*)


)1(
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)2( 
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)3( 
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من كبار الرماة، صحايب كان مـن ) م680 -هـ60:تويف سنة:(   حمجن بن االذرع السلمي*)  (

، 5ج  ،11املـصدر الـسابق، ط: الـزركيل. ًسكان املدينة ثم سكن البـرصة وعمـر طـويال
 .283ص

 .467املصدر السابق، ص:  البالذري)1(
 .467املصدر السابق، ص:  البالذري)2(
 .171املرجع السابق، ص:   زيدان)3(
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t

 
)5( 

                                                   
 .373، ص2الكامل يف التاريخ، ج:  ابن األثري)1(
 .281املرجع السابق، ص:   اخلربوطيل)2(
 .  املرجع نفسه، والصفحة نفسها)3(
 .479ق، ص املصدر الساب:   البالذري)4(
 .65املرجع السابق، ص:   عثامن)5(
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t


)2( 




 

 


2  

 

39660


                                                   
 .139دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)1(
 .82، ص1املرجع السابق، ج:   العبايس)2(
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)1(




37
658


)2( 




)(*
)3( 




 


)4( 

                                                   
 .56املرجع السابق، ص:  شارل بيال)1(
 .22املرجع السابق، ص:   قاسم)2(
 .56املرجع السابق، ص:  شارل بيال)3(
 .ة نفسها املرجع نفسه، والصفح)4(
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(*) 


)1()2( 

40
661)3(

 



)4(

)5(




                                                   
ُبالكرس، األرض التي خيطتها الرجل لنفسه وهو أن يعلم عليها عالمة باخلط ليعلم :   اخلطة(*) 

 املـصدر الـسابق،:  الـرازي. والبـرصة الكوفة )خطط(ًأنه قد أحتازها ليبنيها دارا، ومنها
 .181ص

 .32خطط البرصة ومنطقتها، ص:   العيل)1(
 .16املرجع السابق، ص:  ماسينيون)2(
 . املرجع نفسه، والصفحة نفسها)3(
 .57املرجع السابق، ص:   شارل بيال)4(
 .82خطط البرصة ومنطقتها، ص: العيل )5(
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)1( 
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)2( 

s
)3( 

s
)4( 

s
)5( 

s
)6( 

                                                   
 .71املرجع السابق، ص:   زكي)1(
 .82خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)2(
 .84 املرجع نفسه، ص)3(
 .17املرجع السابق، ص:  ماسينيون)4(
 .84ها، صخطط البرصة ومنطقت:  العيل)5(
  .85 املرجع نفسه، ص)6(
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t)1( 

)(* 

)2( 


)3()4(

)5(





)6( 

                                                   
  .139املرجع السابق، ص :  ناجي)1(
 .138دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :   ناجي)2(
 .87خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)3(
 .57املرجع السابق، ص:  شارل بيال)4(
 .21املرجع السابق، ص:  ماسينيون)5(
 .87 صخطط البرصة ومنطقتها،:   العيل)6(
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s)(*
)1( 

s





)2( 


)3(


r

)4( 

                                                   
 .90، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)1(
 .88خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)2(
 .21املرجع السابق، ص:  ماسينيون)3(
 .149، ص1املرجع السابق، ج:   العبايس)4(
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(*) 


)1(

)2( 

)3(

)4( 


)5(





)6( 
                                                   

جد جاهيل من نسله  بنو يشكر وحنيفـة : بن قاسط من بني ربيعة من عدنان:  بكر بن وائل(*) 
، 2، ج11املصدر السابق، ط :  الزركيل.وتيم اهللا وذهل بن شيبانوالدؤل ومرة وبنوعجل 

  .71ص
 .22املرجع السابق، ص:  ماسينيون)1(
 .139دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :   ناجي)2(
  .488املصدر السابق، ص:  البالذري)3(
 .94خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)4(
 .58املرجع السابق، ص:  شارل بيال)5(
 .92خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)6(
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s(*))1( 
s

)(*)2(
)3(

)4( 
(*) 
)5(


)6()7( 

                                                   
 .هم أهل بيت رشف متصل باجلاهلية، واملسامعة بيت ربيعة بالبرصة:  املسامعة(*) 

اإلشتقاق، حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون، مكتبة :        ابن دريد، أبا بكر حممد بن احلسن
 .356، ص   2 م، ج1958اخلانجي، القاهرة  

 .83، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)1(
، )ت.د( كتاب  األغاين، مؤسسة مجال للنرش، بريوت:  األصفهاين أبو الفرج عيل بن احلسن)2(

 .210، ص3ج
 .139دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)3(
 .  املرجع نفسه، والصفحة نفسها)4(

جد جاهيل، كانـت ديـار بنيـه : انبن أقيص بن دعمي من أسد ربيعة من عدن:  عبد القيس(*) 
 .بتهامة ثم خرجوا  إىل البحرين واستقروا هبـا وهـم بطـون كثـرية وظهـر فـيهم مـشاهري

 .49، ص 4، ج 7املصدر السابق، ط: الزركيل
  .139دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)5(
 .69املرجع السابق، ص:  زكي)6(
 .139ة اإلسالمية، ص دراسات يف املدن العربي:  ناجي)7(
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)1( 

)2( 


)3( 

 


(*))4(

)5( 




(*))6(
 

                                                   
 .23املرجع السابق، ص:  ماسينيون)1(
 .58املرجع السابق، ص :  شارل بيال)2(
 .139دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)3(

 .140، ص4املصدر السابق، ج:  ياقوت.بالبرصة مما يىل صفوان:  وادي العقيق(*) 
 .69املرجع السابق، ص:  زكي)4(
 .97طط  البرصة ومنطقتها، صخ:  العيل)5(

     . هجرة أغلب عشائر األزد إىل البرصة وتضخم عددها كان يف بداية زمن الدولـة األمويـة(*) 
  .97املرجع نفسه، ص

 .69املرجع السابق، ص:  زكي)6(
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s)3( 
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 .98خطط  البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)1(
 .346، ص4املصدر السابق، ج:  ياقوت)2(
 .18السابق، صاملرجع :  ماسينيون)3(
 .100خطط  البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)4(
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)3(
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r)5(


)6(
t



                                                   
  .369املرجع السابق، ص:   غالب)1(
 .98، ص5املصدر السابق، ج:  ياقوت)2(
 .110 خطط  البرصة ومنطقتها، ص- العيل )3(
 .165، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)4(
 .154 املرجع نفسه، ص)5(
 .98، ص5املصدر السابق، ج:  ياقوت)6(
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)1(


(*)
)2( 

 





t)(*)3( 

 




)4()5( 

                                                   
 .112- 111خطط  البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)1(

:   غالـب.ًطريق مستوية مزروعة عىل جانبيها  شـجرا، زقـاق واسـع بـني البيـوت:  السكة(*) 
  .227املرجع السابق، ص

 .148دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)2(
 . املرجع نفسه، والصفحة نفسها)3(
  .25املرجع السابق، ص:  زكي)4(
 .125خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)5(
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t)2((*))3( 
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29649


                                                   
  عثامن بن أيب العايص بن برش بن عبد .) م671 - هـ 51: تويف سنة:( عثامن بن أيب العايص(*) 

 rصحايب، من أهل الطائف، أسلم يف وفد ثقيف فاستعمله النبـي : بن دمهان، من ثقيف
امن ، )هـــ15( والبحــرين  سـنةُـعـىل الطـائف فبقــى يف عملـه إىل أيـام عمــر، ثـم واله  ع

 .فاستخلف أخاه احلكم عىل الطائف وبعد أن توىل عثامن عزله فسكن البرصة إىل أن تـويف
   .207،   ص4، ج  7املصدر السابق، ط: الزركيل

 .435، ص1املصدر السابق، ج:   ياقوت)1(
 .484املصدر السابق، ص:   البالذري)2(

املرجـع :   غالـب.ما هيب األمري من أرض خلواصـهما يقطع من أرض اخلراج و :  القطائع(*) 
  .318السابق، ص 

 .164خطط البرصة ومنطقتها، ص:    العيل)3(
 .151دراسات يف العربية اإلسالمية، ص:   ناجي)4(



 

   187 
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)2(

(*)
)3(

)4( 

 


)5( 

 


)6(




                                                   
 .150 املرجع نفسه، ص)1(
   .165خطط البرصة ومنطقتها، ص: العيل)2(

ًألفـا (جل الذي تنـسب إليـه القريـةاصطلح أهل البرصة أن يزيدوا يف نسب الر:  حفصان(*) 
 .435، ص1املصدر السابق، ج:   ياقوت.)ونونا ً

 .484املصدر، السابق، ص:  البالذري)3(
 .152دراسات يف العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)4(
 .24املرجع السابق، ص:  زكي)5(
 .120خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)6(
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r)1()2(
)3( 

(*) 

)4(
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(*))5( 

 




 

                                                   
 .477املصدر، السابق، ص :  البالذري)1(
 .24املرجع السابق، ص:  زكي)2(
 .477املصدر، السابق، ص :  البالذري)3(

 .حملة بالبرصة مسامة باسم كاتب نرصاين قديم كان يف أيام زياد أو ما قارهبـا:  اصطفانوس(*) 
 .212، ص1املصدر السابق، ج: ياقوت

 .122خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)4(
 :عمران بن احلصني بن عبيد اخلزاعي)   م672 - هـ 52:  ةتويف سن: ( عمران بن احلصني(*) 

. رصة لـيفقههموبعثـه عمـر إىل أهـل البـ) هــ7(من علامء املسلمني أسلم عام خيربسـنة  
      .70، ص5، ج11املصدر السابق،  ط: الزركيل

 .121خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)5(
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t


                                                   
 .474 – 473املصدر، السابق، ص:  البالذري)1(
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t)(*


)1( 

 


t)2( 


)3( 


)4( 

                                                   
 .376، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)1(
 .377، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)2(
 .477املصدر السابق، ص:  البالذري)3(
 .478   املصدر نفسه، ص)4(
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)2( 




)3( 






)4( 

 




                                                   
 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها)1(
 .378، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)2(
 .35املرجع السابق، ص:  زكي)3(
 .377، ص1ابق، جاملرجع الس:   العبايس)4(
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)3( 


)4(

)5(


)6( 








                                                   

  .148دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)1(
 .171، ص 2املرجع السابق،  ج:  زيدان)2(
 .148دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)3(
 .115خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)4(
 .148دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)5(
 .117خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)6(
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)1( 
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)2( 


)3( 

                                                   
عبد الرمحن بن سمرة بن حبيب ) م670-هـ50:تويف سنة:(  عبد الرمحن بن سمرة الفزاري(*) 

صحايب من القادة الوالة، أسلم يوم فتح مكـة وشـهد : بن عبد شمس القريش، أبو سعيد
 .307، ص 3، ج11املصدر السابق، ط:  الزركيل.غزوة مؤتة

 .140املدن العربية اإلسالمية، ص دراسات يف :  ناجي)1(
دراسات يف مـدن العـامل اإلسـالمي، دار النهـضة العربيـة للطباعـة :   املطري، السيد خالد)2(

  .61 م، ص 1989والنرش، بريوت  
 .681، ص1املرجع السابق، ج :   العبايس)3(
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)5( 




                                                   
 .467املصدر السابق، ص :   البالذري)1(
   .65املرجع السابق، ص:  عثامن)2(

 .278املرجع السابق، ص :  اخلربوطيل)3(
  .335، ص2الكامل يف التاريخ، ج:  ابن األثري)4(
 .467املصدر السابق، ص:  البالذري)5(
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)1(

)2(





)3( 




 

 

16637


)4(

                                                   
 .64خطط البرصة ومنطقتها، ص: العيل )1(
 .472املصدر السابق، ص:  البالذري)2(
 .432، ص1املصدر السابق، ج:  ياقوت)3(
 .469املصدر السابق، ص:  البالذري)4(
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)2(


)3(
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)5(

)6( 

 


 
                                                   

مساحة مكشوفة مسورة تتصل باملسجد من اجلنوب ببيـت الـصالة وحتـيط هبـا :   الصحن(*)
 .240املرجع  السابق، ص :   غالب.األروقة من اجلهات الثالث الباقية

 .136املرجع السابق،   ص:  عبده)1(
  .66خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)2(
 .230املصدر السابق، ص :  اهلمذاين)3(
 .433، ص1املصدر السابق، ج: اقوت ي)4(
 .468املصدر السابق، ص:  البالذري)5(
 .136دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)6(
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)1(
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)3( 
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)4(


)5( 

 

)6(




                                                   
 .26املرجع السابق، ص:   ماسينيون)1(
 .495املصدر السابق، ص:   البالذري)2(
 .309، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)3(
 .76ا، صخطط البرصة ومنطقته:   العيل)4(
 .137دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)5(
 .467املصدر السابق، ص:  البالذري)6(
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)2( 
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t
)3()4(

)5( 

 

1 

 




                                                   
 .432، ص 1املصدر السابق، ج:   ياقوت)1(
 .76خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)2(
 األخبار الطـوال، وزارة الثقافـة واإلرشـاد، القـاهرة:  الدينوري، أبو حنيفة أمحد بن داوود)3(

 .124، ص)ت.د(
 .468املصدر السابق، ص:  البالذري)4(
 .433، 1املصدر السابق، ج:  ياقوت)5(
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)(*)2( 








)3( 

)4(
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)5(
)6(



                                                   
 .62املرجع السابق، ص :   املطري)1(
 .299 م، ص 1996)  م.د(املقدمة، دار مكتبة اهلالل،:   ابن خلدون)2(
 .140دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)3(
 . نفسها املرجع نفسه، والصفحة)4(
 .154، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)5(
 .319املرجع السابق، ص:  شارل بيال)6(



 

   200 


)1( 


2536
645–656

)2(





)3( 

 


t


)4(
1425635645)5(

                                                   
 .110خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)1(
  .66املرجع السابق، ص:   عثامن)2(
 .141دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)3(
  .480، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)4(
 .140سات يف املدن العربية اإلسالمية، صدرا:  ناجي)5(
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)1(




)2( 


)3(

)4(
)5( 




)6( 

 




                                                   
 .127خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)1(
 . 267 ص التنظيامت االجتامعية واالقتصادية يف البرصة يف القرن األول اهلجري،:   العيل)2(

 .141دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)3(
  .267 صية يف البرصة يف القرن األول اهلجري،التنظيامت االجتامعية  واالقتصاد:   العيل)4(
  .28املرجع السابق،  ص :  ماسينيون)5(
 .128 – 127خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)6(
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)1( 





)2( 





)3(

)4(






                                                   
 .139 – 138املرجع السابق، ص :  غالب)1(
 .432، ص1املصدر السابق، ج:  ياقوت)2(
 .475املصدر السابق، ص:  البالذري)3(
 .48، ص5املرجع السابق،  ج: عراقيني نخبة من الباحثني ال)4(
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 )1( 




(*)
)2(
)3( 



)4( 

                                                   
 .435، ص1املصدر السابق، ج:  ياقوت)1(

وهي قرية  عىل ميلني من املدينة عىل يسار القاصـد : من هاجر منها إىل البرصة:  أهل القباء(*) 
 عند هجرته من مكة rإىل مكة وهبا مسجد التقوى، ومسجد قباء الذي  صىل به الرسول 

 .302، ص4ملصدر السابق، جا:  ياقوت.إىل املدينة
 .476- 475املصدر السابق، ص:  البالذري)2(
 .477 املصدرنفسه، ص)3(
 .48، ص5املرجع السابق، ج:  نخبة من الباحثني العراقيني)4(
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)1(
)2( 

 



)3( 
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)4(


)5(


                                                   
 .49 – 48 املرجع نفسه، ص)1(
 ، دار اجلامهرييـة5احلاممات اإلسالمية، جملة آثار العرب، العدد :  أبو شويرب، عبد الكريم)2(

  .82 م، ص1992للنرش والتوزيع واإلعالن، مرصاته،  سبتمرب 
 .  املرجع نفسه،  والصفحة نفسها)3(
 .178اآلية :  سورة البقرة)4(
 .402، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)5(
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 - )5( 
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)6( 
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 .468 – 467املصدر السابق، ص:  البالذري)1(
 .402، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)2(
 .26السابق، ص املرجع :  ماسينيون)3(
 .109خطط البرصة ومنطقتها، ص :   العيل)4(
  .26املرجع السابق، ص :  ماسينيون)5(
  .109خطط البرصة ومنطقتها، ص :  العيل)6(
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)1( 

 

t








)2(


                                                   
  .233 – 232املصدر السابق، ص:  اهلمذاين)1(
 .233  املصدر نفسه، ص)2(
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)1(
t




)2( 

 


t

)3((*)
)4(


(*)
)5( 

                                                   
  .479املصدر السابق، ص:  البالذري)1(
 .ة نفسها  املصدر نفسه، والصفح)2(
 .480  املصدر نفسه، ص)3(

أن زياد بن أبيه هو الذي أجراه عىل يد عبد الرمحن بن أيب بكرة أو غريه فلـام :  تذكر الرواية(*) 
ًفرغ منه وأرادوا فتحه بعث زياد إىل معقل  ابن سيار ففتحـه تربكـا بـه ألنـه مـن صـحابة 

سب إليهeالرسول   .480املصدر السابق، ص:   البالذري. فنُ
 .266، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)4(

 .285، ص1املصدر السابق، ج:  ياقوت.كورة بني البرصة وفارس: األهواز (*)
 .150خطط البرصة ومنطقتها، ص :  العيل)5(
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(*)





)2(


)3(t)4(

)5(

                                                   
   .266، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)1(

 بـن أبـى بـردةُ ذكر بعض املؤلفني من أصحاب األخبار أن أهنار البرصة عدت أيام بـالل (*) 
املرجع :   شارل بيال.زادت عىل مائة ألف هنر وعرشين، جتري يف أكثرها الزوارق) هـ64(

  .47 – 46السابق، ص
 .435، ص1املصدر السابق، ج:   ياقوت)2(
 .481املصدر السابق، ص:   البالذري)3(
 .483  املصدر نفسه، ص)4(
 . 63، ص1املرجع السابق، ج:  العبايس)5(
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)3(4 

 

 

 

                                                   
 .163 خطط البرصة ومنطقتها، ص : العيل)1(
 .482املصدر السابق، ص:  البالذري)2(
 .435، ص 1املصدر السابق، ج:  ياقوت)3(
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)2( 

                                                   
 .141املرجع السابق، ص :  عبده)1(
 .95املرجع السابق، ص :  جعيط)2(
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)1( 





tt





)2( 

                                                   
 .68املرجع السابق، ص :  عثامن)1(
 .33، ص5جاملرجع السابق، : نخبة من الباحثني العراقيني)2(
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)2( 

                                                   
 . املرجع نفسه، والصفحة نفسها)1(
 .72املرجع السابق، ص:  عثامن)2(
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)1(

 
)2(

)3(–
)4(

)5(


)6(

                                                   
 .490، ص4املصدر السابق، ج :  ياقوت)1(
 .200املصدر السابق، ص:   اهلمذاين)2(
مالمح التيارات السياسية يف القرن األول، دار النهضة العربيـة، بـريوت :  بيضون، إبراهيم)3(

 . 79 م، ص1979

 . 478، ص 2املصدر السابق، ج:   الطربي)4(

 .583املصدر السابق، ص :   الرازي)5(
معجم ما استعجم من أسامء البلدان واملواضع، :   البكري، أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز)6(

 . 204، ص1 م، ج1998، دار الكتب العلمية، بريوت  1حتقيق مجال طلبة، ط
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)1(


 
)2(

(*))3(
)4(
)5(




)6( 





)7( 

                                                   
 .490، ص4املصدر السابق، ج :   ياقوت)1(
 .204، ص 1املصدر السابق، ج:   البكري)2(

منسوبة إيل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، نزهلا حني قتل بنـت أبـا لؤلـؤة :   كويفية ابن عمر (*)
 .496، ص4املصدر السابق، ج : ياقوت. واهلرمزان وجفينة العبادي

 . 56دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)3(

 .204، ص1 السابق، جاملصدر:   البكري)4(
 .491، ص4املصدر السابق، ج :   ياقوت)5(
 .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)6(
 .204، ص1املصدر السابق، ج:   البكري)7(
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t

  )1(
 

 )2( 

(*))3(
)4()5( 
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)6(
)7()8(

                                                   
 .373، ص2الكامل يف التاريخ، ج:  ابن األثري)1(
 . 478، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)2(

بط ولغتهم يقال هلا الرسيانية، وكـان حاشـية ينسب اليها الرسيانيون، وهم الن:  سورستان (*)
: يـاقوت.  امللك إذا التمسوا حوائجهم وشكوا ظلامهتم تكلموا هبـا ألهنـا أملـق األلـسنة

 .279، ص3املصدر السابق، ج 
 .388املصدر السابق، ص :  البالذري)3(
 . 200املصدر السابق، ص :   اهلمذاين)4(

 .492، ص4املصدر السابق، ج :   ياقوت)5(
رحلة ابن جبري، دار الفكـر العـريب، :   ابن جبري، أبو احلسن حممد بن امحد الكناين  البكري)6(

 . 154 م، ص1964بريوت  

 .156دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)7(
 . 124املرجع السابق، ص:  اهلوين)8(
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)4(


)5(22
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t
 

                                                   
 .  408املرجع السابق، ص:  العفيفي)1(

 .284السابق، صاملرجع :   اخلربوطيل)2(
 . 156دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:   ناجي)3(

 .373، ص2الكامل يف التاريخ، ج :   ابن األثري)4(
 . 490، ص4املصدر السابق، ج :   ياقوت)5(

 . 70املرجع السابق، ص:   جعيط)6(
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t









)2( 





 

t


                                                   
 . 284،   ص1املصدر السابق، ج :  املسعودي)1(

 .478 -  477، ص2جاملصدر السابق، :   الطربي)2(
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)2( 


)3( 

    







 
(*)(*)

                                                   
 . 390املصدر السابق، ص :   البالذري)1(

 . 71املرجع السابق، ص:   جعيط)2(

صورة األرض، مكتبة احلياة، بريوت  :  أبو القاسم حممد عىل البغدادي املوصيل،  ابن حوقل)3(
 .215، ص )ت. د(

رشة بعد اإلسالم يف كل خان النصارى، ومقام الرهبان أو الراهبات، بقية األديرة منت:  الدير (*)
 . 192املرجع السابق، ص : غالب. املناطق
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 )2( 
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)3(


                                                                                                                   
 . 478، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي.  اوردها الطربي بدير حرقة:  ديرحومة (*)

 . 373، ص2الكامل يف التاريخ، ج:   ابن األثري)1(

 .200املصدر السابق، ص:   اهلمذاين)2(
 . 305املرجع السابق، ص:   اخلربوطيل)3(
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)2(
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505
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)4( 




 
                                                   

 . 343املصدر السابق، ص :  البالذري)1(

 .  43املرجع السابق، ص :   النجار وآخرون)2(

 .45   املرجع نفسه، ص )3(
 . 479، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)4(
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)1( 
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)2(



7628(*)


                                                   

 .  14املرجع السابق، ص :  جعيط)1(

 .71 املرجع نفسه،  ص )2(
طائح واسط ألن املياه تبطجت تبطح السيل إذا اتسع يف األرض وبذلك سميت ب:   البطائح (*)

وكانـت ) وهي أرض واسـعة بـني واسـط والبـرصة(فيها أي سالت واتسعت يف األرض 
ًقديام قرى متصلة وأرض عامرة فاتفق يف أيام  كرسى أبرويز أن زادت دجلة زيادة مفرطـة 
ًوزادت الفرات أيضا بخالف العادة فعجز عن سدها فتبطح املاء يف تلك الـديار والـزراع 

 .450، ص  1املصدر السابق، ج: ياقوت. رد أهلها عنهافط
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)5(
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 . 16املرجع السابق، ص :  جعيط)1(

 .  225 ص - تاريخ العرب قبل اإلسالم -دراسات يف تاريخ العرب :  سامل)2(
 . 61املرجع السابق، ص :  جعيط)3(

 .   املرجع نفسه، والصفحة نفسها)4(

 . 8 ص -الدولة العربية  تاريخ -دراسات يف تاريخ العرب:   سامل)5(

 .  79املرجع السابق، ص :  جعيط)6(
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)2(
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، دار 1 ط- عـرص اخللفـاء الراشـدين-موسوعة  التاريخ اإلسالمي : الكعبي، عبد احلكيم)1(

 .153، ص )ت.د(، عامنعأسامة للنرش والتوزي
 . 141املرجع السابق، ص:  عبده)2(
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)4(



                                                   
 . 479، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)1(

 .160 دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص: ناجي)2(
 .491، ص4املصدر السابق، ج :  ياقوت)3(
 . 75، ص7املصدر السابق، ج:  ابن كثري)4(
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t


t



t

                                                   
 .373، ص 2الكامل يف التاريخ، ج:  ابن األثري)1(
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)2(


 

14635


)3(
15636

)4(
16637

 )5(

                                                   
 .479، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)1(
 .351،   ص2املصدر السابق، ج :  املسعودي)2(
 .  156 – 155اسات يف املدن العربية اإلسالمية، صدر:  ناجي)3(

 .351،   ص2املصدر السابق، ج :  املسعودي)4(
 .  24املصدر السابق، ص :  الذهبي)5(
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)1(
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)2(18639
19640)3(


17638)4( 
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)5(
t

 
                                                   

 .75، ص7املصدر السابق، ج:  إبن كثري)1(
 م، 1986اخللفـاء الراشـدون، دار النهـضة املـرصية، القـاهرة  :  عليان، حممد عبـد الفتـاح)2(

 .  83ص

 .491، ص4املصدر السابق، ج : ياقوت )3(
 .156املرجع السابق، ص:  الكعبي)4(
 .479، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)5(
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)2(
 


)3( 











)4( 
                                                   

 . 75املرجع السابق، ص :  جعيط)1(

 .69  املرجع نفسه، ص)2(
 . 225 ص- تاريخ العرب قبل اإلسالم -دراسات يف تاريخ العرب :   سامل)3(

 . 161بية اإلسالمية، صدراسات يف املدن العر:  ناجي)4(
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)1( 





)2( 









)3( 

                                                   
 .165املرجع السابق، ص :  ناجي)1(
 .80املرجع السابق، ص:  اخلربوطيل)2(
 .79املرجع السابق، ص :  جعيط)3(
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)1(
)2(




                                                   
 . 254 ص- العرب قبل اإلسالم -دراسات يف تاريخ العرب :  سامل)1(

 .43املرجع السابق، ص:   النجار وآخرون)2(
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)1( 




)2( 
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(*)
tt
t




)3(
 

                                                   
 .254 ص- العرب قبل اإلسالم  -دراسات يف تاريخ العرب :  سامل)1(
 . 255 – 254 املرجع نفسه، ص )2(

ركـب خلفـه وارتدفـه خلفـه عـىل الدابـة، : ك، وردف الرجل وأردفهالراكب خلف:  رادفة(*) 
، 9املـصدر الـسابق، ج: ابـن منظـور.  الـذي يرادفـك، واجلمـع ردفـاء وراديف: ورديفك

 .115ص
 .280املرجع السابق، ص :  جعيط)3(
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)3( 

)4(
 

 - 
(*)


)5( 

                                                   
 . 6خطط البرصة ومنطقتها، ص:  العيل)1(

 . 111، ص2املصدر السابق، ج:  ابن خلدون)2(

املجتمع اإلسالمي يف مرحلة التكوين، دار النهضة العربية، بـريوت :  مصطفى،ين علم الد)3(
 .  160م، ص1992

 .389املصدر السابق، ص :   البالذري)4(
 ابـن .، اخـوة خـثعم وبجيلـة أمهـم.هم أبناء أنامر، بن إراش بن عمرو بن الغوث:  بجيلة(*) 

 . 515، ص2املصدر السابق، ج: دريد

 . 30، ص5املرجع السابق، ج: ني العراقيني نخبة من الباحث)5(
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 - (*)
)1(

)2( 
 - 

)3( 



 )4(

)5( 

 


(*))6( 

                                                   
اجتمعـوا : ُمتيم وعدي وعكل ومزينة وضبة، وسموا الرباب ألهنم حتالفوا فقالوا:  الرباب(*) 

بـل غمـسوا أيـدهيم يف رب : كاجتامع الربابة وهي خرقة جتمـع فيهـا القـداح وقـال قـوم
 . 180، ص1املصدر السابق، ج: ابن دريد. وحتالفوا

 . 30، ص5املرجع السابق، ج: الباحثني العراقيني نخبة من )1(

 .305املرجع السابق، ص:  اخلربوطيل)2(
 . 30، ص5املرجع  السابق، ج:  نخبة من الباحثني العراقيني)3(

 . 203املصدر السابق، ص:  اهلمذاين)4(

 . 30، ص5املرجع السابق، ج:  نخبة من الباحثني العراقيني)5(

الربض، ولألخرى النجف، تسقيان عـرشين ألـف :  يقال إلحداهابالفرع عينان:  النجف(*) 
نخلة وهو بظاهر الكوفة وبالقرب من هذا املوضع قرب أمري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب  

 .271، ص 5املصدر السابق، ج: ياقوت. ريض اهللا عنه
 .262 ص- تاريخ الدولة العربية -دراسات يف تاريخ العرب :   سامل)6(
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(*)(*))1( 

(*)
t(*))2( 

                                                   
لنقيب هو كالعريف عىل القوم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عىل أحـواهلم ا:  نقيب(*) 

 .770–769،ص1املصدر السابق، ج: ابن منظور.النقيب الرئيس األكرب: أي يفتش وقيل
جيل سموا بأرضهم يف قول بعض أهل األثر وليس باسم ألب هلم، اسم ماء لبني :  الديلم(*) 

هي حيـاض : الديلم: الديلم، وقيل: اممة، ماء يقال لهيف العرمة من أرض الي: عبس وقيل
 .544، ص 2املصدر السابق، ج : ياقوت.  بالغور

 .393املصدر السابق، ص :   البالذري)1(
ُسموا بنجران بن يزيد بن سـبأ بـن : من خماليف اليمن من ناحية مكة،  قالوا:  هيود نجران(*) 

رها ونزهلا، وإنام صار إيل نجران ألنـه يشجب بن يعرب بن قحطان، ألنه كان أول من عم
ٍرأى رؤيا فهالته فخرج رائدا حتى انتهى إيل واد فنزل به فسمي نجران به املصدر : ياقوت.  ً

 .266، ص5السابق، ج 
، هاملصدر نفس.    موضع عىل يومني من الكوفة فيام بينها وبني واسط عىل الطريق:  النجرانية(*) 

 .269ص
 . 262 ص-  تاريخ الدولة العربية - تاريخ العرب دراسات يف:  سامل)2(
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 . 160دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)1(

 . 69املرجع السابق، ص :  عثامن)2(

ــود)3( ــاس حمم ــاد، عب ــات اإلســالمية، ط:  العق ــريوت  1العبقري  م، 1966، دار اآلداب،  ب
 .448ص
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)4( 

                                                   
 .479، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)1(
 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها )2(

 .302املرجع السابق، ص:  اخلربوطيل)3(
 .491، ص4املصدر السابق، ج :  ياقوت)4(
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(*)
t)1()2(

)3(
 

t)4(
(*)

)5(
)6(

)7()8( 

                                                   
عمرو بن مالك بن جنادة بن سفيان بن وهب من بني تغلبة بن دودان :  أبو  اهلياج األسدي(*) 

 . 259، ص 5، ج11املصدر السابق، ط: الزركيل. من بني أسد

 .388ملصدر السابق، ص ا:   البالذري)1(
 .75، ص7املصدر السابق، ج:  ابن كثري)2(
 .479، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)3(
 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها)4(

وهو من يسار من بني احلطيط من ثقيف،  أدرك اإلسالم، وهو الـذي :  السائب بن األقرع(*) 
 . 301، ص 2 املصدر السابق، ج:ابن دريد. tجاء بفتح هناوند إيل عمر بن اخلطاب 

 .200املصدر السابق، ص:   اهلمذاين)5(
 . 42، ص1املصدر السابق، ج:  احلنبيل)6(

 .491، ص4املصدر السابق، ج :  ياقوت)7(
 .200املرجع السابق، ص:  اجلمييل)8(
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)1(



)2(


)3( 


17638)4(

                                                   
 .387املصدر السابق، ص :  البالذري)1(
 . 49، ص  4املصدر السابق، ج :   ياقوت)2(

 . 164دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص: ي ناج)3(

 .89املرجع السابق، ص :  جعيط)4(
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)7(

                                                   
   .491، ص4املصدر السابق، ج :   ياقوت)1(

 .164دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)2(
 .باعة التمر:  التامرون(*) 

 . 479، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)3(

 .373، ص 2 التاريخ، جالكامل يف:  ابن األثري)4(
 .143املرجع السابق، ص:  عبده)5(
 .373، ص 2الكامل يف التاريخ، ج:  ابن األثري)6(
 .169دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)7(
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 .95املرجع السابق، ص :  جعيط)1(
 .68املرجع السابق، ص:  عثامن)2(
 . 166صدراسات يف املدن العربية اإلسالمية، :  ناجي)3(

 . 389املصدر السابق، ص:  البالذري)4(



 

   246 











)1( 




)2( 


)3(









                                                   
 . 480 – 479، ص2املصدر السابق، ج:   الطربي)1(

 .68املرجع السابق، ص :  عثامن)2(
 .480، ص2املصدر السابق، ج:   الطربي)3(
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 .  137املرجع السابق، ص :  جعيط)1(

 .165دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)2(
 .480، ص2ملصدر السابق، جا:  الطربي)3(
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)1( 

                                                   
 .167دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)1(

تابعي كان سيد :  بن نمر اهلمذاين الناطعي)   م690 -هـ 70: تويف سنة: (سعيد بن نمران(*) 
مهذان شهد الريموك واستكتبه عيل بن أيب طالب ثم ضمه إيل عبيد اهللا بن العبـاس حـني 

ًار األمر إيل معاوية رحل إيل جرجان واخـتط فيهـا دورا وضـياعا ثـم واله اليمن، وملا ص ً ُ
، 3، ج 11املـصدر الـسابق، ط: الـزركيل.  ًأقامه مصعب ابن الـزبري قاضـيا عـىل الكوفـة

 .103ص
 .481، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)2(
 . 33، ص5املرجع السابق، ج:  نخبة من الباحثني العراقيني)3(

 .481، ص2ر السابق، جاملصد:  الطربي)4(
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∗)4( 
• (*))5(
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 .33، ص5املرجع السابق، ج:   نخبة من الباحثني العراقيني)1(
 . 481، ص2املصدر السابق، ج: الطربي)2(

 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها)3(
 . 33، ص 5املرجع السابق، ج: نخبة من الباحثني العراقيني.  هم محراء ديلم:  احلمراء)∗(
 .481، ص2جاملصدر السابق، :  الطربي)4(

سمي طي ألنه أول من طوى املناهـل، ومـن : ولد طي بن أدت وإسمه جلهمة، يقال:  طي(*) 
، 2املـصدر الـسابق، ج: ابن دريد.  قبيلة طي، بنو جذيلة وهي أمهم، وهم جندب وحور

 . 380ص

 .33، ص5املرجع السابق، ج:  نخبة من املؤلفني)5(



 

   250 






)1( 
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)3(
t

36–656

                                                   
 . 233املرجع السابق، ص :  جعيط)1(

 . 233 – 232رجع نفسه، ص امل)2(

 . 168دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)3(
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)3(

)4( 




                                                   
، ) م670 -هـ 50( ظلت خطط األسباع يف الكوفة حتى زمن والية زياد بن ابيه عليها سنة (*) 

حيث نقض نظام األسباع وغريه إىل أرباع ومل يعتمد زيـاد يف عملـه هـذا عـىل النـسب أو 
 . 33، ص5املرجع السابق، ج: نخبة من الباحثني العراقيني.  كل ربعاحللف بني القبائل يف

 .   املرجع نفسه،  والصفحة نفسها)1(

 . 479، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)2(

 .305املرجع السابق، ص:  اخلربوطيل)3(
 .92املرجع السابق، ص :  جعيط)4(
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480
23040023.4)1( 
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)5(
t

                                                   
 .93املرجع السابق، ص :  جعيط)1(
 . 280، ص2ابق، جاملصدر الس:   الطربي)2(

 .68املرجع السابق، ص:  عثامن)3(
 .  165دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)4(

 .  374، ص 2الكامل يف التاريخ، ج:   ابن األثري)5(
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t
)3(

                                                   
عمرو بن حريـث  بـن عمـرو )    م704  ـ 620=  هـ 85 - هـ – ق 2: ( عمرو بن حريث(*) 

الصحابة ويل إمارة الكوفة لزياد ثـم إلبنـه  وال من: عيدبن عثامن املخزومي القريش أبو س
 .                          76، ص5، ج11املصدر السابق، ط : الزركيل. عبيد اهللا ومات هبا

 . 120 – 119املرجع السابق، ص :  جعيط)1(

 .479، ص 2املصدر السابق، ج:    الطربي)2(
 .480  املصدر نفسه، ص)3(
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t
)1( 




t


2530
645–650t


(*)
(*)(*))2( 

                                                   
، دار احياء الثـراث 1كتاب البلدان، ط:  محد بن أيب يعقوب بن واضح الكاتب  اليعقويب، أ)1(

 .75 م، ص 1988العريب، بريوت  
خباب بـن األرث بـن جندلـة بـن سـعد ). م657 - هـ 37: تويف سنة( خباب بن األرث (*) 

أسلم سادس ستة وهـو أول : صحايب من السابقني قيل: التميمي، أبو حيي أو أبو عبد اهللا
ًظهر إسالمه، كان يف اجلاهلية قينا يعمل السيوف بمكة وملا أسلم استضعفه املرشكون من أ

فعذبوه لريجع عن دينه فصرب إىل أن كانت اهلجرة ثم شهد املشاهد كلها فنزل الكوفة فامت 
 . 301، ص 2، ج11املصدر السابق، ط: الزركيل. فيها وهو ابن ثالث وسبعني سنة

وهو حبيب بن عائد بن جذيمة وهو املستلق بن سعد بن كعب بـن :  احلارث بن أيب رضار(*) 
، 1أسـد الغابـة، ج: ابن األثري. عمرو بن ربيعة اخلزاعي املستلقي، أبو جويرية زوج النبي

 . 617ص 

املـصدر . وهو عامرة بن رويبية الثقفي من بني جشم من ثقيـف:  عامرة بن رويبية التميمي(*) 
 .131، ص 4نفسه، ج

 . 74كتاب  البلدان، ص : قويب   اليع)2(
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(*)(*)(*))1( 

 


)2(
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t


)5( 

                                                   
طني مطبوخ وهو من أهم املواد التي استعملت يف البناء وما زالـت يف كـل الـبالد :  اآلجر(*) 

 . 27املرجع السابق، ص : غالب. اإلسالمية وخاصة األماكن التي يعزى فيها احلجر

عـد تعريـضة ويسمى أيضا القسة واجلبس وهو من مواد البناء، استعمل حجارة ب:  اجلص(*) 
ًللحرارة يف أماكن خاصة تسمى اجلصاصات، ويذاب مسحوقا يف املاء وتطىل به األبنية من 

 .120املرجع نفسه، ص . الداخل واخلارج
املرجـع .       نوع من اخلشب شديد القساوة ال تكاد األرض تبليه عظـيم الـشجر:  الساج(*) 

 .217نفسه، ص 
 .306 – 305املرجع السابق، ص:   اخلربوطيل)1(
 . 166دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :   ناجي)2(

 .  املرجع نفسه، والصفحة نفسها)3(
 .75كتاب البلدان، ص :   اليعقويب)4(
 .479، ص 2املصدر السابق، ج:    الطربي)5(
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 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها)1(
 .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(

 . 122سابق، ص املرجع ال:   جعيط)3(

 . 480، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)4(
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)2(
 


t)3(

 t
)4( 

                                                   
 . 122املرجع السابق، ص :   جعيط)1(

 .107  املرجع نفسه، ص )2(
 . 480، ص 2املصدر السابق، ج:   الطربي)3(

 .107املرجع السابق، ص :   جعيط)4(
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)1(
)2()3(

)4(
)5( 

 




)6( 

                                                   
 . 278املرجع السابق، ص :  اخلربوطيل)1(

 . 143املرجع السابق، ص:  عبده)2(

 العـراق، جملـة آثـار العـرب، مدخل لدراسـة املـساجد اجلامعـة يف:   اجلنايب،  طارق جواد)3(
 م، 1992 سبتمرب -  ليبيا -، الدار اجلامهريية للنرش والتوزيع  واإلعالن، مرصاته 5العدد

 .60ص 
 الـسرية النبويـة اخلالفـة –العـرب قبـل اإلسـالم (دراسات يف التاريخ اإلسـالمي :  زيادة)4(

 .541، ص )شيدةالر
، دار الغـرب 1بحوث إسالمية يف التاريخ واحلضارة واآلثـار، ط:  سامل، السيد عبد العزيز)5(

 .7 م، ص1992اإلسالمي، القاهرة  
 .479، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)6(
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 )3( 

 









 

                                                   
 .  389 – 388املصدر السابق، ص :  البالذري)1(

 . 75، ص 7املصدر السابق، ج:   ابن كثري)2(

 . 479، ص2املصدر السابق، ج: الطربي  )3(
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)2( 




)3(
)4( 

 




)5(
t

                                                   
 . 479، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)1(

 .389 – 388املصدر السابق، ص :   البالذري)2(
 . 161دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:   ناجي)3(

 .278املرجع السابق، ص:  اخلربوطيل)4(
 . 75، ص 7املصدر السابق، ج:  ابن كثري)5(
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(*))5( 

                                                   
 .491، ص4املصدر السابق، ج :   ياقوت)1(
 .93املرجع السابق، ص :  جعيط)2(

 .480املصدر السابق، ص : الرازي.      الغاية مقدار رمية:  غلوة(*) 
 . 479، ص2املصدر السابق، ج: الطربي )3(

 . 95 – 94املرجع السابق، ص :  جعيط)4(

بالضم واملـد أي ضـج ) اءرغ(البعري يرغو ) رغأ(صوت ذوات اخلف  وقد : الرغاء:  أراغ(*) 
 .249املصدر السابق، ص:  الرازي. وتراغت اإلبل إذا رغأ واحد هنا وواحد هنا

 . 480، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)5(
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)5(
2224642644)6( 

)7(



                                                   

 .164دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)1(
 .480، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)2(
 .99املرجع السابق، ص :  جعيط)3(
 .479، ص2املصدر السابق، ج: طربي ال)4(
 .491، ص4املصدر السابق، ج :  ياقوت)5(
 . 273التاريخ السيايس واحلضاري للدولة العربية، ص :  سامل)6(

 . 518املرجع السابق، ص :  حسن)7(
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)1((*)
)2(108

)3( 




1725
638645


)4( 

 




 
 - )5(

)1( 
                                                   

 . 480، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)1(

كون هذه اإلسطوانة مـن جسم اسطواين الشكل كالعمود الدائري املسقط وقد ت:   أساطني(*)
 . 50املصدر السابق، ص : غالب. حجر أو آجر أو رخام أو أي مادة متامسكة صاحلة للبناء

 .374، ص 2الكامل يف التاريخ، ج:  ابن األثري)2(
 . 101املرجع السابق، ص :  جعيط)3(

 . 144املرجع السابق، ص:   عبده)4(

 .210املصدر السابق، ص:  اهلمذاين)5(
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 - )2( 
 - 

)3( 
 - )4( 
 - 


)5( 
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)6( 

 


 )7(

                                                                                                                   
 . 246املرجع السابق، ص :  جعيط)1(

 . 399املصدر السابق، ص :  البالذري)2(

 .218املصدر السابق، ص:  اهلمذاين)3(
 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها)4(
 . 300املصدر السابق، ص :  البالذري)5(

 .  163دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص: ناجي )6(

 .480، ص2املصدر السابق، ج:   الطربي)7(
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)3( 

 




 )4( 







                                                   
 .374، ص 2الكامل يف التاريخ، ج:  ابن األثري)1(
 .480، ص2املصدر السابق، ج:   الطربي)2(
 .491، ص4املصدر السابق، ج :  ياقوت)3(
 .102املرجع السابق، ص :  جعيط)4(
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 )3( 

 




                                                   
 .  480، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)1(

 .112املرجع السابق، ص :  جعيط)2(
 .75، ص 7املصدر السابق، ج :  ابن كثري)3(
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)3(

)4( 




)5(
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 .480، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)1(
 .115املرجع السابق، ص :  جعيط)2(
 .480، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)3(
 .68املرجع السابق، ص:  عثامن)4(
 .115دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص:  ناجي)5(
 .  479، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)6(

 .14املصدر السابق، ص: الرازي. حمبس الدابة) األرى(معلف أرى، وإنام قوهلم لل:  األرى(*) 
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)1(


)2(8 
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)3( 





 

                                                   
املرجع السابق، : جعيط.  يقع شاميل الكوفة من جهة الفرات وخارج حميط املدينة:  العاقول(*) 

 .116ص
 .483، ص2املصدر السابق، ج:  الطربي)1(
 .116املرجع السابق، ص :  جعيط)2(
 . 295  املرجع نفسه، ص)3(
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)3(


(*))4( 
 

)5( 
 

 )6( 
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 . 216املصدر السابق، ص: اهلمذاين )1(

 . 295املرجع السابق، ص :  جعيط)2(

 .  395املصدر السابق، ص : البالذري)3(

 .309، ص4املصدر السابق، ج : ياقوت. اسم أعجمي لنهر ووالية بالعراق:  قبني*) (
 .  296املرجع السابق، ص :  جعيط)4(

 .  295 املرجع نفسه، ص )5(

 .لصفحة نفسها املرجع نفسه، وا)6(
 . املرجع نفسه، والصفحة نفسها)7(
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(*)


)1( 




)2( 

 - (*))3( 

                                                   
يعرف بابن عمريا وهو الـذي قـام بالعمليـة : أثري بن عمرو السكوين الطبيب الكويف:  أثري*)(

 .93ص. 1املصدر السابق، ج : اجلراحية لعيل بن أيب طالب يف دماغه ياقوت
 .309املرجع السابق، ص :   جعيط)1(
 . 311 – 310 املرجع نفسه، ص )2(

: شبت بن ربعي التميمي الريبوعي أبو بدالقدوس).    م690 - هـ 70: تويف سنة: ( شبت(*) 
شيخ مرض وأهل الكوفة يف أيامه أدرك عـرص النبـوة وحلـق بـسجاح املتنبئـة ثـم عـاد إيل        

ُاإلسالم وثار عىل عثامن وكان ممن قاتل احلسني ثم ويل رشطة الكوفة وخرج مـع املختـار 
ًثم انقلب عليه وأبىل يف قتاله بالء حسناالثقفي  ، 3، ج 11املـصدر الـسابق، ط: الـزركيل. ً

 . 154ص 

 . 398املصدر السابق، ص :   البالذري)3(
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)1( 

 - )2( 

 - )3( 

 - )4( 

5 




)5(



)6( 

                                                   
 .394  املصدر نفسه، ص )1(
 .218املصدر السابق، ص :  اهلمذاين)2(
 .309املرجع السابق، ص :  جعيط)3(
 .75كتاب  البلدان، ص :   اليعقويب)4(
 . 108خطط البرصة ومنطقتها، ص : لعيل ا)5(

 .68املرجع السابق، ص:  عثامن)6(
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)2()3( 
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)5( 
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)7(

)8( 

                                                   
 .108خطط البرصة ومنطقتها، ص :  العيل)1(
 .394املصدر السابق، ص :  البالذري)2(
 . 299املرجع السابق، ص :  جعيط)3(

 . 395املصدر السابق، ص :  البالذري)4(

 .  302املرجع السابق، ص : جعيط)5(

 . 218املصدر السابق، ص:  اهلمذاين)6(

 .395املصدر السابق، ص :  البالذري)7(
 .300 – 299املرجع السابق، ص :  جعيط)8(
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)2( 

)3( 

)4(
)5( 

                                                   
 . 394املصدر السابق، ص :   البالذري)1(

 . 302 – 301املرجع السابق، ص :  جعيط)2(

 299 املرجع نفسه، ص )3(

 . 429 ص 2املصدر السابق، ج:  ابن دريد)4(

 . 300السابق، ص املرجع :   جعيط)5(
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 .146املرجع السابق، ص :  عبده)1(
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)3( 





)4(



                                                   
 .71ص   املرجع نفسة،)1(
 .4ص  ،1املصدر السابق، ج   ابن دقامق،)2(
 .69املرجع السابق، ص  : عثامن)3(
 .174ص  ،1ج ،املرجع السابق : زيدان)4(
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)1( 


133750







254868
256870)2( 




362–
365972–975

)3( 

                                                   
  اهليئة املـرصية للكتـاب،- عرص الوالة–العامرة العربية يف مرص اإلسالمية  :فريد  شافعي،)1(

 .354-353م ص 1994القاهرة 
 .75-74ص  ،5ج املرجع السابق،: شلبي )2(
 .113ص  املرجع نفسه، )3(
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)1( 


(*)

)2(
 )3(

)4(
)5(


                                                   

 .371 ص ،7ابن منظور املصدر السابق، ج )1(
اعلم أن دمياط كورة مـن كـور (- سقع – إقليم – قرية –مدينة  :مجعها كور، تعني:    كورة(*)

 . 228املصدر السابق، ص : غالب).أرض مرص
 .263، ص  4  ياقوت، املصدر السابق، ج )2(
 .284 ص ،1املصدر السابق، ج:  العجلوين)3(
 .264 – 263، ص  4املصدر السابق، ج :   ياقوت)4(
 . 310املصدر السابق، ص :   البالذري)5(
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)1(




)2(


20641


 

)3(











                                                   
 .100، ص7املصدر السابق، ج: ابن كثري)  (1
 .236املصدر السابق، ص : القزويني)  (2
 يف تاريخ ،االنتصار بواسطة عقد األمصار:  إبراهيم بن حممد بن أيدمر العالئي،ابن دقامق)  (3

 دار اآلفـاق ، حتقيق جلنة احياء الـرتاث العـريب يف دار اآلفـاق اجلديـدة،مرص وجغرافيتها
 .2 ص،1 ج، م1893بريوت  ،اجلديدة
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)1( 

(fostatom
)2(


 )3( 

)4( 




)5(
                                                   

 . 30املرجع السابق، ص :   الشيال)1(

 . 307املرجع السابق، ص :  اخلربوطيل)2(

 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسـالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي :  زيادة)3(
 . 582، ص )الرشيدة

 .2، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)4(
 . 31سابق، ص املرجع ال:  الشيال)5(
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)1( 

2 


)2(








)3(


)4( 




                                                   
 . 178دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص  : ناجي)1(

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، وزارة :  ابن تغري الربدي، مجال الدين أبو املحاسن)2(
 .276، ص 1،  ج)ت. د(الثقافة واإلرشاد، القاهرة  

 .307املرجع السابق، ص :  اخلربوطيل)3(
 .3، ص1صدر السابق، جامل:   ابن دقامق)4(
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5000

1000
)2(
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)4(
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 . 261 ص - تاريخ الدولة العربية-دراسات يف تاريخ العرب :  سامل)1(

، مكتبة اخلانجي، القاهرة  2مرص اإلسالمية وتاريخ اخلطط املرصية، ط:  عنان، حممد عبد اهللا)2(
 . 13 م، ص 1969

قبطيـة، الـدار املـرصية الدليل املوجز ألهم اآلثار اإلسـالمية وال: أبو احلمد حممود:  فرغيل)3(
 .57 م، ص 1991اللبنانية، القاهرة  

 . 73 – 72، ص5املرجع السابق، ج:   شلبي)4(
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 )2(


)3(



(*)








                                                   
 .251، ص 3املرجع السابق، ج :  دائرة املعارف)1(
 .3، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)2(
 .28املرجع السابق، ص :  الشيال)3(

 أول من ،)منف: (فعربت فقيل) مافه(القبط  أصلها بلغة : اسم مدينة فرعون بمرص:   منف(*)
ُسكن مرص بعد أن أغرق اهللا تعاىل قوم نوح  بيرص بن حام بن نوح وهي أول مدينة عمرت 

.          وبينها وبني عـني شـمس سـت فراسـخ، بينها وبني الفسطاط ثالث فراسخ،بعد الغرق
 .214 – 213، ص 5املصدر السابق، ج : ياقوت
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)3(
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 )4(

)5(

                                                   
 . 127ملصدر السابق، ص ا:   اهلمذاين)1( 

 .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(

 . 311، ص 1املصدر السابق، ج :  ياقوت)3(

 .   املصدر نفسه، والصفحة نفسها)4(

 . 24املرجع السابق، ص :  الشيال)5(
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)1(
)2()3( 

)4(
)5(

)6(
)7(

)8(
18







                                                   
 . 145املرجع السابق، ص :  عبده)1(

 اخلالفـة –رية النبويـة  الـس–العرب قبـل اإلسـالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)2(
 . 575، ص )الرشيدة

 .513، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)3(
 . 145املرجع السابق، ص :  عبده)4(

 . 251، ص 3املرجع السابق، ج:  دائرة املعارف اإلسالمية)5(

 .  والصفحة نفسها، املرجع نفسه)6(

 اخلالفـة – السرية النبويـة –م العرب قبل اإلسال(–دراسات يف التاريخ اإلسالمي :  زيادة)7(
 .575، ص )الرشيدة

 .217 ص -دراسات يف تاريخ العرب تاريخ الدولة العربية :  سامل)8(
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)1()2( 

2 

)3(







)4(

 







                                                   
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبـل اإلسـالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)1(

 .575، ص )الرشيدة
 . 107، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)2(

 .260 ص - تاريخ الدولة العربية -دراسات يف تاريخ العرب :  سامل)3(
حسن املحـارضة يف أخبـار مـرص  :جالل الدين عبد الرمحن بن حممد بن عثامن ، السيوطي)4(

 ،1م، ج1997 بريوت ،، دار الكتب العلمية1 ط، وضع حواشيه خليل املنصور،والقاهرة
 .112ص
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)1( 
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t
)2( 
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)3()4( 




                                                   
 . 111 املصدر نفسه، ص )1(

 . 117املصدر السابق، ص :  اهلمذاين)2(

 .109، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)3(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسالم (دراسات يف التاريخ اإلسالمي، :  زيادة)4(

 .575، ص )الرشيدة
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18

18

)1( 
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)2()3(


)4( 




)5()6( 
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)7(

                                                   
 دار 2وصف أفريقيا، ترمجـة حممـد صـبحي وآخـرون، ط:  الفايس، حسن بن حممد الوزان)1(

 . 214 -213، ص 1م، ج1983 بريوت  الغرب اإلسالمي،

 .264، ص4املصدر السابق، ج:  ياقوت)2(
 .123، ص1املصدر السابق، ج:   ابن دقامق)3(
 .307املرجع السابق، ص :   اخلربوطيل)4(
 .123، ص1املصدر السابق، ج:   ابن دقامق)5(
 .113، ص 1املصدر السابق، ج:    السيوطي)6(
 .307ص  ،  املصدر نفسه)7(
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)3()4( 

t


 

                                                   
 . 176، ص 2 ج- تاريخ اخللفاء الراشدين -تاريخ العامل اإلسالمي :   زيادة)1(

 .  املرجع نفسه، والصفحة نفسها)2(
 . 23املرجع السابق، ص :  الشيال)3(

 . 91املصدر السابق، ص:  ابن عبد احلكم)4(
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)1( 
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 . 150، ص 1املرجع السابق، ج:  زيدان)1(
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)1(


)2( 
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20641
6

)3(
21642)4(

                                                   
رة العربيـة اإلسـالمية، اجلامعـة املفتوحـة، تـاريخ احلـضا:  الرحيم، عبـد احلـسني مهـدي)1(

 . 534 م،  ص 1994 ليبيا -طرابلس

 .69املرجع السابق، ص :  عثامن)2(
 .2، ص 1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)3(
 .15ص  ، م1997) م. د(،1تاريخ والة مرص، ط:  الكندي، أبو عمر حممد بن يوسف)4(
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22–

643)1(25
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2054121642

22643 
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)3( 
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 . 178مية، ص دراسات يف املدن العربية اإلسال : ناجي)1(

 .512، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)2(
 .180دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص  :  ناجي)3(
 اخلالفـة – الـسرية النبويـة –العرب قبل اإلسالم  (،دراسات يف التاريخ اإلسالمي:  زيادة)4(

 .590 ص ،)الرشيدة
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)2( 


)3( 
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)4( 




)5(

                                                   
 م، 1970كتـاب الـسنوي، القـاهرة مـرص والفـتح اإلسـالمي، دار ال:  محادة، عبد املـنعم)1(

 . 69ص

 .181دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص  : ناجي)2(
م، 1977عرص اخللفاء الراشدين، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة  :  رمضان، مصطفى حممد)3(

 . 109ص 

 .106، ص 1املصدر السابق، ج:  السيوطي)4(
 . 286املرجع السابق، ص:  اخلربوطيل)5(
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)4( 

                                                   
 .3، ص1املصدر السابق، ج: ابن دقامق )1(
 .188دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص  : ناجي)2(
 . 71املرجع السابق، ص :  عثامن)3(

 .  املرجع نفسه، والصفحة نفسها)4(
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)3(

                                                   
 .307املرجع السابق، ص:  اخلربوطيل)1(
 .515، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)2(
 .121املصدر السابق، ص :  اهلمذاين)3(
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)2( 

 

)3(



)4( 
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 .100املرجع السابق، ص :  بروكلامن)1(
 .145املرجع السابق، ص :   عبده)2(
 .515، ص 2بق، جاملصدر السا:  الطربي)3(
  .515، ص 2املصدر السابق، ج:   الطربي)4(
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t)2( 
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 )3(3500)4( 
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t
                                                   

   .27 – 26، ص 1املرجع السابق، ج:   مهران)1(

 .191دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)2(
 .262، ص  4املصدر السابق، ج :  ياقوت)3(
 . املصدر نفسه،  والصفحة نفسها)4(
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 )2( 











                                                   
   .124ص ، 1املصدر السابق، ج:   السيوطي)1(

  .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(
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(*))1( 

 





(*)
(*) )2( 

                                                   
ًوهو ثابت بن جابر، ولقـب تـأبط رشا ألنـه كـان : ًوهو معروف بتأبط رشا:  فهم بن عمرو (*)

ًكلام جاء بالشهد والعسل يف خليطة كان يتأبطها فكانت أمه تأكل ما جييئ بـه فأخـد يومـا 
ا سـمعت فحـيح األفعـى فألقتهـا أفعى فألقاها يف اخلليطة فلام جاءت أمه لتأخـذ مـا فيهـ

  .266، ص 2املصدر السابق، ج: ابن دريد. ًلقد تأبطت رشا يابني: وقالت
 .5-4-3، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)1(

 عويمر بن مالك بن قيس بـن أميـة االنـصاري .) م652 - هـ 32:تويف سنة: ( أبوالدرداء (*)
ًلفرسان القـضاة كـان قبـل البعثـة تـاجرا يف صحايب  من احلكامء ا: اخلزرجي، أبوالدرداء

املدينة  ثم انقطع للعبادة وواله معاوية قضاء دمشق بأمر من عمر بـن اخلطـاب وهـو أول 
املـصدر الـسابق، :   الزركيل.ٍقاض هبا، وهو أحد الذين مجعوا القرآن حفظا ً، مات بالشام

  .98، ص 5، ج11ط
جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني .)م652 -هـ 32: تويف سنة: ( أبو ذر الغفاري (*)

أسـلم بعـد : صحايب من كبارهم قديم اإلسـالم يقـال: غفار من كنانة بن خزيمة، أبو ذر
ُأربعة   وكان خامسا يرضب به املثل يف الصدق، وهو أول مـن حيـا رسـول اهللا  ًr بتحيـة 

ة الشام وضل حتى خالفة إىل الرفيق األعىل  إىل باديrاإلسالم، هاجر بعد انتقال الرسول
اىل أن ) مــن قــرى املدينــة(عــثامن بــن عفــان الــذي اســتقدمه إىل املدينــة فــسكن الربــدة 

 .140، ص 2املصدر السابق، ج: الزركيل.مات
 .265، ص  4املصدر السابق، ج :    ياقوت)2(
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400)1( 

 - 
)2( 

 - 
)3( 

 





)4(


(*))5(

                                                   
 .190دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)1(
 .4، ص1ق، جاملصدر الساب:  ابن دقامق)2(
  .5 املصدر نفسه، ص )3(
 .515-514، ص 2املصدر السابق، ج:  الطربي)4(

املرجـع :   عبـد املـنعم. عىل األرض من حقوق تؤدى عنها إىل بيت املـالعما وض:  اخلراج (*)
  .19، ص 2السابق، ج

 .313املصدر السابق، ص :  البالذري)5(
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)1()2( 

 

1 

 




 





)3(


)4( 

                                                   
  .102املرجع السابق، ص :  بروكلامن)1(
 .116، ص 1املصدر السابق، ج: لسيوطي ا)2(
 .181دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)3(
 .70 – 69املرجع السابق، ص :  عبده)4(
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)1( 




)2( 

 


)3(

(*)
)4( 

 
                                                   

  .69 املرجع نفسه، ص )1(
  .181دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)2(
   .520، ص 1املرجع السابق، ج:   حسن)3(

  معاوية بن خـديج  بـن حفنـة .) م672 -هـ 52:  تويف سنة: (ج التجيبي  معاوية بن خدي (*)
األمري الصحايب، قائد الكتائب، وايل مرص كان ممن : بن قنرب أبو نعيم الكندي ثم السكوينا

شهد حرب صفني يف جيش معاوية وواله معاوية إمرة جيش جهزه  إىل مرص وكان الـوايل 
ًل عيل بن أيب طالب، فقتل  حممدا  وأخذ بيعة أهـل عليها حممد بن أيب بكر الصديق من قب

ًمرص ملعاوية ثم ويل إمرة مرص ليزيد وويل غزو املغرب مرارا آخرها سنة  ُ واستوىل ) هـ50(ُ
 .وتـويف هبـا) هــ51(عىل صقلية وفتح  بنزرت وأعيد إىل والية مرص وعـزل عنهـا  سـنة 

  .261 – 260، ص7، ج11املصدر السابق، ط: الزركيل
  .3، ص1املصدر السابق، ج: ابن دقامق )4(



 

   307 

t 

t



)1(
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)2(
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)3( 

                                                   
 .448املرجع السابق، ص :   العقاد)1(
املواعظ و االعتبار لـذكر اخلطـط واآلثـار، :   املقريزي، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عيل)2(

  .297، ص1م، ج1987، مكتبة  الثقافة  الدينية، القاهرة  2املعروف باخلطط املقريزية، ط
 .354 -353ص  ع السابق،املرج:  شافعي)3(
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)2(




t)3( 

 


t)4( 

 

)5( 
                                                   

 .71املرجع السابق، ص:  عبده)1(
 .448املرجع السابق، ص :  العقاد)2(
 .125، ص 1املصدر السابق، ج:  السيوطي)3(
 .92املصدر السابق، ص:   ابن عبد احلكم)4(
  .157 املصدر نفسه، ص )5(
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)1( 


)2(










)3( 

                                                   
  .71املرجع السابق، ص :  عبده)1(
  .70 املرجع نفسه، ص )2(
 .297، ص 1املصدر السابق، ج: زي املقري)3(
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1215


)1(








)2( 





                                                   
 .185دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)1(
 .297، ص 1املصدر السابق، ج:  املقريزي)2(
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)2()3( 

 


)4( 

 


)5( 

                                                   
 .69املرجع السابق، ص :   عبده)1(
 .297، ص  1املصدر السابق، ج:  املقريزي)2(
 .69املرجع السابق، ص :  عبده)3(
 .186ربية اإلسالمية، ص دراسات يف املدن الع:   ناجي)4(
  .3، ص1املصدر السابق، ج:    ابن دقامق)5(
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)2( 
 





)3( 

 


)4( 
 




)5( 
                                                   

  .297، ص  1املصدر السابق، ج:   املقريزي)1(
 .70املرجع السابق، ص :   عبده)2(
 .4، ص1املصدر السابق، ج:   ابن دقامق)3(
 .298، ص  1املصدر السابق، ج:  املقريزي)4(
 .187سالمية، ص دراسات يف املدن العربية اإل:  ناجي)5(
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)2( 

 





)3( 

 


)4( 

                                                   
 .4، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)1(
  .189 -188دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)2(
  .4، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)3(
  .298، ص  1املصدر السابق، ج:  املقريزي)4(
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)1(

(*))2( 

 


)3( 

 


)4( 

 

)5(
)6( 

                                                   
 .4، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)1(

 .411، ص3املصدر السابق، ج:     ياقوت. الصفا من أيامهمقصبة هجر، ويوم:  الصفا (*)
 .189دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :   ناجي)2(
  .4، ص 1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)3(
 . املصدر نفسه،  والصفحة نفسها)4(
 .298، ص 1املصدر السابق، ج:  املقريزي)5(
 .189سالمية، ص دراسات يف املدن العربية اإل:  ناجي)6(
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)2()3( 

 




)4( 

 


)5( 

 

)6( 

                                                   
  .4، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)1(
  .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)2(
 .190دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)3(
 . املرجع نفسه، والصفحة نفسها)4(
 .4، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)5(
  . املصدر نفسه، والصفحة نفسها)6(
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)2( 

 




)3( 

 


)4( 

 




)5( 

                                                   
  .5  - 4سه، ص املصدر نف)1(
 .190دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)2(
 . املرجع نفسه، والصفحة نفسها)3(
  .190دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)4(
  .5، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)5(
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)3(


t)4(

                                                   
  .298، ص  1املصدر السابق، ج:  املقريزي)1(
 .191ن العربية اإلسالمية، ص دراسات يف املد:  ناجي)2(
  .341، ص  1املصدر السابق، ج:  املقريزي)3(
 .308املرجع السابق، ص:  اخلربوطيل)4(
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 .148املرجع السابق، ص :  عبده)1(
 .108، ص 1املصدر السابق، ج:  السيوطي)2(
 .354 – 353املرجع السابق، ص :  شافعي)3(
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3.5
)2( 

                                                   
  .11-10-9-8-7، ص1املصدر السابق، ج:   ابن دقامق)1(
 .191دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)2(
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)3( 

 


)4( 

                                                   
  .  املرجع نفسه، والصفحة نفسها)1(
 .71املرجع السابق، ص :  عثامن)2(
  .14 -13، ص 1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)3(
 .14 املصدر نفسه، ص )4(
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)2( 
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 )3( 
                                                   

  .، والصفحة نفسهاه املصدر نفس)1(
  .193 – 192لعربية اإلسالمية، ص دراسات يف املدن ا:  ناجي)2(
 .122، ص 1املصدر السابق، ج:   السيوطي)3(
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2164022
641


)2(


 )3(

)4(
 )5(

                                                   
 .200املرجع السابق، ص:   العفيفي)1(
  .125، ص1املصدر السابق، ج:   ابن دقامق)2(
 .126، ص1املصدر السابق، ج:   ابن دقامق)3(
 .196دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :   ناجي)4(
 .109، ص 1 املصدر السابق، ج:  السيوطي)5(
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t)3( 

 


 







                                                   
 .108  املصدر نفسه، ص)1(
 .109 – 108  املصدر نفسه، ص)2(
 .126، ص1املصدر السابق، ج:   ابن دقامق)3(
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)1( 


)2( 
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)3( 

 

t


22643
)4( 

 )5( 

                                                   
 .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)1(
 .196دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :   ناجي)2(
 .109، ص 1املصدر السابق، ج:    السيوطي)3(
 .151املرجع السابق، ص : ه عبد)4(
 .91كتاب البلدان، ص :   اليعقويب)5(
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)1( 
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)2( 





)3(






                                                   
 .126، ص1املصدر السابق، ج:   ابن دقامق)1(
  .151املرجع السابق، ص :   عبده)2(
 .147   املرجع نفسه، ص )3(
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)1( 


)2( 

 
)3(


)4(
)5(

)6(


)7(



)8( 

                                                   
 .59، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)1(
 .260 ص - تاريخ الدولة العربية -دراسات يف تاريخ العرب :  سامل)2(
 .73، ص 5املرجع السابق، ج:  شلبي)3(
 .62املرجع السابق، ص :  فرغيل)4(
 .182دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)5(
 .100، ص7املصدر السابق، ج:   ابن كثري)6(
 .181دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)7(
 .265، ص  4املصدر السابق، ج :  ياقوت)8(
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)1(


 )2(10 
 


)3( 


)4()5(

 
r

(*) )6( 

                                                   
 .147، ص 2املصدر السابق، ج:  املقريزي)1(
 .92 – 91املصدر السابق، ص :  ابن عبد احلكم)2(
 .147املرجع السابق، ص :  عبده)3(
اآلثار اإلسالمية، العـامرة والفنـون والنقـود، املعهـد العـايل :   النرباوي، رأفت حممد حممد)4(

 .35 م،  ص 2006للدراسات اإلسالمية، القاهرة  
  .62، ص 1املصدر السابق، ج: بن دقامق ا)5(

فضالة بن عبيد بن نافد بن قيس األنـصاري )   م673 -هـ 53: تويف سنة:(فضالة بن عبيد (*)
صحايب ممن بايع حتت الشجرة، شهد أحد وما بعدها وشهد فتح الشام : األويس أبو حممد

 دمـشق وتـويف ومرصوسكن الشام وويل غزو الرب والبحر  بمرص ثـم واله معاويـة قـضاء
  .146، ص5، ج11املصدر السابق، ط:  الزركيل.فيها

 .147-246، ص  2املصدر السابق، ج:   املقريزي)6(
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)6(

                                                   
 .62، ص 1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)1(
 .63 املصدر نفسه، ص )2(
 .247، ص  2املصدر السابق، ج:  املقريزي)3(
 .62، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)4(
 .در نفسه، والصفحة نفسها  املص)5(
 .173، ص2املرجع السابق، ج:  زيدان)6(
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)1()2( 
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)3( 

)4(11 

 







)5( 


)6(

                                                   
 .3، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)1(
 .354- 353املرجع السابق، ص  :   شافعي)2(
 .96املصدر السابق، ص :  ابن عبد احلكم)3(
 .81دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)4(
 .341، ص 1، جاملصدر السابق:  املقريزي)5(
 .184دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)6(
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 )3(

 )4( 



                                                   

 .247، ص 2املصدر السابق، ج:  املقريزي)1(
 .253املرجع السابق، ص :  عثامن)2(
مـسالك املاملـك، وزارة الثقافـة :  األصطخري، أبو إسـحاق إبـراهيم بـن حممـد الكرخـي)3(

 .86 م، ص 1961واإلرشاد، القاهرة 
أحـسن التقاسـيم يف معرفـة األقـاليم، مكتبـة : يس، شمس الدين، أبو عبـد اهللا حممـد املقد)4(

 .197م، ص 1967اجلغرافيا، ليدن 
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 .92املصدر السابق، ص:  ابن عبد احلكم)1(
 .73، ص  1املرجع السابق، ج:  دحالن)2(
 .91كتاب البلدان، ص :   اليعقويب)3(
 .92املصدر السابق، ص :   ابن عبد احلكم)4(
 .194دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)5(
 .32، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)6(



 

   332 

)1(
)2( 

 

)3( 

 

)4( 

2 
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 .  املصدر نفسه، والصفحة نفسها)1(
 .194دراسات يف املدن العربية اإلسالمية، ص :  ناجي)2(
 .32، ص 1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)3(
 .194ية، ص دراسات يف املدن العربية اإلسالم:  ناجي)4(
 .105، ص1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)5(
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)2( 

 

)3( 

3 





)4(



                                                   
 .248املرجع السابق، ص :  عثامن)1(
 .106، ص 1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)2(
 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها)3(
 .73، ص  5املرجع السابق، ج:  شلبي)4(
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5 






                                                   
 .130، ص 1املصدر السابق، ج:  ابن دقامق)1(
 .حة نفسها املصدر نفسه، والصف)2(
 .91املصدر السابق، ص :  ابن عبد احلكم)3(
 .519املرجع السابق، ص  :  شافعي)4(
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)3( 
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 )4(
)5((*) 

                                                   
  .71املرجع السابق، ص :   عثامن)1(
 .317، ص 4املصدر السابق، ج :  ياقوت)2(
 .150املرجع السابق، ص :  عبده)3(
 .117املصدر السابق، ص :  اهلمذاين)4(
 .157،ص املصدر السابق:  ابن عبد احلكم)5(

عمرو بن العاص، عبد اهللا بن حذافة : من عرف من أصحاب الرسول مخسة نفر: ُ  دفن فيها (*)
 .السهمي، عبد اهللا بن احلارث بن جز الزبيدي،  أبو ذر الغفاري، عقبة بن عـامر اجلهمـي

 . 110، ص 1املصدر السابق، ج: السيوطي
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 .150املرجع السابق، ص :   عبده)1(
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